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Þorpið Súðavík við Álftafjörð í utanverðu
Ísafjarðardjúpi skiptist í tvo hluta, gömlu
byggðina og þá nýju, sem varð til eftir snjó-
flóðið mikla og mannskæða fyrir rúmum
áratug. Álftafjörður er næsti fjörður austan

við Skutulsfjörð og aðeins eru um 20 km
milli Súðavíkur og Ísafjarðar.

Veðursældin í Súðavík á sumrin er meiri
en annars staðar í þéttbýli á Vestfjörðum,
nema ef til vill á Bíldudal við Arnarfjörð.

Yfir byggðinni gnæfa Sauratindar og hinn
sérkennilegi tindur og kennileiti Kofri. Hann
er einn af þremur kunnustu stöðum hérlendis
þar sem þjóðtrúin segir að óskasteinar og
aðrir merkilegir náttúrusteinar finnist.

Súðavíkurhreppur er ákaflega langur og
mjór. Endimörk hans eru annars vegar þar
sem hann mætir Ísafjarðarbæ á Súðavíkur-
hlíð, nokkru innan við Arnarneshamar, og
hins vegar þar sem hann mætir Strandabyggð
við Ísafjarðará innst í Ísafjarðardjúpi. Þjóð-
vegurinn eftir endilöngum hreppnum þarna
á milli er hátt í 150 kílómetrar. Ekið er fyrir
hvern fjörðinn af öðrum, hvern öðrum fegurri
og sérkennilegri.

Í Súðavíkurhreppi er að finna elstu jarðlög
landsins. Í Valagili fyrir botni Álftafjarðar
sjást fjölbreytileg berglög sem benda til
fornrar megineldstöðvar. Í sveitarfélaginu
er að finna margar góðar og merktar göngu-
leiðir, fjölbreytt fuglalíf og mikla náttúru-
fegurð.

Margir sögustaðir og minnisverðir staðir
eru í Súðavíkurhreppi og við Ísafjarðardjúp
að innanverðu. Þar má nefna höfuðbólin
fornfrægu Vatnsfjörð og Ögur, Reykjanes
við Djúp, þar sem lengi var héraðsskóli en
núna ferðaþjónusta, Litlabæ í Skötufirði,
kotbýlið þar sem Einar Guðfinnsson útgerð-
armaður í Bolungarvík fæddist og sleit barns-
skónum en hefur nú verið endurbyggt á
vegum Þjóðminjasafnsins, og Svarthamar
við Álftafjörð, en þaðan var Jón Indíafari,
víðförlastur Íslendinga á 17. öld og þótt um
fleiri aldir væri skimað.

Í Súðavíkurþorpi er að finna alla helstu
þjónustu við ferðamenn. Fyrir fáum árum
var tekið þar í notkun nýtt tjaldsvæði með
ýmis konar þjónustu ofan til við Félagsheim-
ilið. Þar er þjónustuhús með heitu og köldu
vatni, sérstök stæði fyrir húsbíla og tjald-
vagna með tengingum fyrir rafmagn og fleira.
Útsýnið af tjaldsvæðinu er víðáttumikið og
stórbrotið með sjónarhorn á tindinn Kofra í
vestur, inn Álftafjörðinn og yfir á Kambs-
nesið í austri, ásamt því að hafa í augsýn á
eyjuna Vigur sem er einn vinsælasti ferða-
mannastaður Súðavíkurhrepps. Í Súðavík er
fjölskyldugarðurinn Raggagarður, sem
greint er frá á öðrum stað í þessu blaði.

Gisting og dvalarmöguleikar af flestu öðru
tagi standa einnig til boða í Súðavíkurhreppi,
svo sem hjá Sumarbyggð í Súðavík, í Reykja-
nesi við Djúp og hjá ferðaþjónustunni í
Heydal við Mjóafjörð.

Súðavíkurhreppur í núverandi mynd varð
til fyrir rúmum áratug, þegar hinn gamli
Súðavíkurhreppur, Ögurhreppur og Reykjar-
fjarðarhreppur sameinuðust. Litlu áður hafði
innsti hreppurinn í Ísafjarðardjúpi, Nauteyr-
arhreppur, verið sameinaður Hólmavíkur-
hreppi, sem nú nefnist Strandabyggð. Innsti
hluti Djúps frá Ísafjarðará innst í Djúpi og
norður að Kaldalóni tilheyrir þess vegna
Strandasýslu núna þó að landfræðilega sé
það í rauninni ekki alveg eðlilegt. Þar fyrir
norðan tekur við hinn gamli Snæfjallahrepp-
ur, sem nú tilheyrir Ísafjarðarbæ.

Það er alveg þess virði að verja heilu
sumarleyfi á ferð um innanvert Ísafjarðardjúp
eitt saman, með nokkurra daga dvöl í senn á
ýmsum stöðum allt frá Súðavík og inn á
Snæfjallaströnd.

Súðavík
við Álftafjörð og

Súðavíkurhreppur

Séð yfir Súðavík og inn Álftafjörð. Gamla byggðin nær
en sú nýja fjær. Kofri gnæfir hægra megin en Langeyri
skagar út í fjörðinn. Ljósm.  Mats Wibe Lund.





Með ferð um Vestfirði færðu
einstaka mynd af landinu

Ferðaþjónusta á Vestfjörðum á framtíðina fyrir sér. Ferðamönnum sem koma til lands-
ins fjölgar jafnt og þétt. Sífellt fleiri sem til landsins koma vilja kynnast og njóta einstakrar
náttúrufegurðar og sögu Vestfjarða.

Umfang íslenskrar ferðaþjónustu var meira á síðasta ári en nokkru sinni áður. Aldrei
hafa fleiri erlendir ferðamenn komið til landsins og Íslendingar ferðast æ meira um eigið
land. Þetta sést á auknum fjölda gistinátta, meiri gjaldeyristekjum og meiri nýtingu í
ferðaþjónustu utan háannatíma. Vestfirðingar hljóta að geta nýtt sér þessa þróun og þeir
gera það vissulega.

Bætt rekstrarumhverfi
Eðlilegt er að velta fyrir sér hvað liggur að baki því að við náum hlutfallslega meiri

árangri en nágrannalönd okkar. Þarna kemur margt til. Í þau átta ár sem ég gegndi stöðu
ráðhera ferðamála lagði ég mikla áherslu á að fyrirtækin í atvinnugreininni hefðu for-
sendur til aukins vaxtar með því að skapa nauðsynlegt rekstrarumhverfi og lagalegt um-
hverfi. Þess vegna hefur verið unnið skipulega að hagsmunamálum ferðaþjónustunnar,
sett ný lög um skipan ferðamála og fjölmargt verið gert undanfarin ár til að auka sam-
keppnishæfni fyrirtækjanna. Mikilvægar aðgerðir í þágu ferðaþjónustunnar eru til dæmis:

Framlög til framkvæmda á fjölförnum ferðamannastöðum hafa hækkað úr 15 milljónum
króna árið 2000 í 60 milljónir króna á ári.

Verulegir styrkir veittir til upplýsingamiðstöðva og Ferðamálasamtaka Íslands.
Endurskipulagning almenningssamgangna sem hefur eflt ferðaþjónustuna með:
Útboði flugs til jaðarbyggða með tilheyrandi styrkjum úr ríkissjóði, sem hefur eflt

flugið verulega.
Útboði ferjurekstrar með umtalsverðum styrkjum úr ríkissjóði.
Útboði og endurskipulagningu sérleyfa til fólksflutninga með styrkjum úr ríkissjóði.
Tillögur og ítarleg greinargerð um heilsutengda ferðaþjónustu.
Tillögur og ítarleg greinargerð um menningartengda ferðaþjónustu.
Umfangsmikil greinargerð og tillögur um Auðlindina Ísland í þágu ferðaþjónustunnar.
Tillögur og greinargerð nefndar um framtíðarsýn ferðaþjónustu á Íslandi.
Ferðamálaáætlun 2006-2015.
Verulegir styrkir til landkynningar og markaðsaðgerða innanlands og utan.
Styrkir til verkefnisins Iceland Naturally vegna landkynningar og markaðsaðgerða.
Lækkun innflutningsgjalda af hópferðabílum og bílaleigubílum.
Lækkun virðisaukaskatts af matvælum, gistingu og fleiru sem tengist ferðaþjónustunni.
Uppbygging vegakerfisins samkvæmt samgönguáætlun.
Gerð fjarskiptaáætlunar sem tryggir fjarskipti um landið allt og traust samband við út-

lönd.
Allt þetta hefur orðið til, og verður til, að ýta undir uppbyggingu í greininni og styrkja

samkeppnisstöðu, ekki síst á Vestfjörðum þar sem ferðaþjónustan hefur verið að þróast og
er tiltölulega stutt komin í uppbyggingu miðað við aðra landshluta.

Ferðamálaáætlun á að leiða til uppbyggingar
Fyrir sex árum setti ég af stað umfangsmikla vinnu við undirbúning að gerð fyrstu

ferðamálaáætlunar af hálfu stjórnvalda hér á landi. Horft var til annarra áætlana á vett-
vangi samgöngumála við undirbúninginn, sem gefið höfðu góða raun.

Þessi vinna leiddi til þess, að fyrir tveimur árum var samþykkt á Alþingi þingsályktun
um ferðamálaáætlun 2006-2015, sem unnið hefur verið eftir síðan. Ferðamálaáætlun á að
tryggja hvernig fjárframlögum ríkisins sé best varið svo að vöxtur ferðaþjónustunnar í
landinu megi verða sem mestur. Vandað hefur verið til verka og ljóst að öll sú vinna hefur
skilað sér. Í áætluninni var sérstaklega horft til jaðarsvæða, svo sem Vestfjarða, í þeim til-
gangi að efla þá starfsemi sem þegar er til staðar og skapa skilyrði til þess að ný sprota-
fyrirtæki gætu haslað sér völl. Gott dæmi um það er uppbygging ferðaþjónustunnar á Suð-
ureyri, í Súðavík og á Tálknafirði og einnig fjölgun skemmtiferðaskipa sem koma til Ísa-
fjarðar.

Öflugir innviðir forsenda framfara
Ein meginforsenda vaxtar í ferðaþjónustu er að innviðir hennar séu sem bestir – sam-

göngur, fjarskipti og aðrir þættir sem greiða fyrir ferðalögum og öryggi ferðamanna. Það
er síðan fyrirtækjanna í ferðaþjónustu að nýta það umhverfi sem stjórnvöld búa þeim. Það
hafa íslensk ferðaþjónustufyrirtæki gert með hugmyndaauðgi og krafti. Nýsköpun má sjá
á öllum sviðum, ný vara er þróuð í samræmi við þarfir neytenda og markaðssett á hefð-
bundnum mörkuðum, jafnframt því sem starfsemi er hafin á nýjum mörkuðum og fleiri
hlið opnuð til landsins.

Það er tómt mál að tala um aukna ferðaþjónustu á Vestfjörðum nema áformum um
uppbyggingu vega verði fylgt eftir. Þar má nefna Vestfjarðaveg um Barðaströnd, nýjan
veg um Dynjandisheiði, jarðgöng milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar, Með þessum vega-
bótum væri kominn hringvegur um Vestfirði sem er forsenda fyrir heilsárs þjónustu á
sviði ferðaþjónustunnar.

Verðmæt ímynd byggð upp á löngum tíma
Ímynd smárrar þjóðar út á við er viðkvæm og mikilvægt að Íslendingar standi vörð um

hana. Heildarímynd lands og þjóðar sker úr um samkeppnishæfni hennar. Íslensk stjórnvöld
hafa komið myndarlega að fjármögnun skipulagðrar almennrar landkynningar og ímynd-
arsköpunar. Fénu hefur að mestu verið veitt til Ferðamálaráðs og nú Ferðamálastofu, til
hinna ýmsu verkefna í samræmi við áherslur ferðamálaáætlunar.

Árangurinn og aðferðafræðin hafa vakið athygli annarra þjóða. Hagsmunaaðilar ferða-
þjónustunnar hafa á sama tíma verið óþreytandi að kynna land og þjóð um víða veröld og
notað til þess verulega fjármuni. Slík almenn landkynning nýtist Vestfjörðum ekki síður en
öðrum landshlutum.

Fjárfest í markaðsaðgerðum
Árið 1999 ákváðu stjórnvöld að auka verulega opinbert fjármagn til ímyndarsköpunar

og almennrar landkynningar. Það var gert með tímabundnum fimm ára samningi við hags-
munaaðila í ferðaþjónustu um þátt þeirra. Hliðstætt samkomulag var gert 2001 þegar
stofnað var til samstarfsins Iceland Naturally, þar sem fjöldi fyrirtækja ákvað að koma fag-
lega og fjárhagslega að ímyndarvinnu og almennri kynningu á Íslandi í Norður-Ameríku.
Þetta samkomulag var endurnýjað árið 2006 og um leið var hliðstætt verkefni sett af stað
í Evrópu. Á vegum stjórnvalda hefur verið veitt nálægt 1.600 milljónum króna til sam-
starfsins á árunum 1999-2006 og 600 milljónir hafa komið frá fyrirtækjum.

Verðmætasköpun og jaðaráhrif
Í skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands, sem unnin var fyrir samgönguráðuneytið

árið 2004, er bent á mikilvægi ferðaþjónustu fyrir þjóðarbúið. Þar kemur fram, að stofnunin
gerir ráð fyrir að einungis virðisaukaskattstekjur þjóðarinnar 1999-2004 séu um 20 millj-
arðar króna vegna erlendra gesta án þess að tekið sé tillit til óbeinna áhrifa. Á síðasta ári áttu
rúmlega 400.000 erlendir gestir viðskipti við fyrirtæki í ferðaþjónustu, fyrir um 45 millj-
arða.

Þegar litið er til ársins 2007 virðist ákveðin bjartsýni ríkja um áframhaldandi vöxt. Nægir
þar að nefna nýjar fjárfestingar fyrirtækja í ferðaþjónustu, aukið framboð ferða þeirra til
landsins og aukið starf á nýjum mörkuðum. Miðað við þær áætlanir sem gerðar hafa verið
eru vonir bundnar við að á þessu ári muni íslensk ferðaþjónusta afla yfir 50 milljarða króna
í gjaldeyristekjur. Þá hafa stjórnvöld nú skapað enn frekari forsendur til bættrar samkeppnis-
stöðu greinarinnar með lækkun virðisaukaskatts á gistingu og veitingasölu .

Vestfirðir áfram í sókn
Það er mikið í húfi að ferðaþjónusta á Vestfjörðum, og raunar í öllu Norðvesturkjördæm-

inu, með aðkomu yfirvalda ferðamála, haldi áfram á sömu braut við uppbyggingu ímyndar,
varðveislu hennar á erlendum mörkuðum og með gæðaþjónustu. Markvissar aðgerðir skila
sér í bættri ímynd og þjónustu við ferðamenn. Skipulagðar markaðsaðgerðir og samstarf
opinberra aðila við fyrirtæki í ferðaþjónustu eru nauðsynlegar til að áhrifin verði meiri.
Sameiginlegt kynningarstarf eykur kraftinn og margfaldar áhrifin. Með samstilltu átaki
höldum við áfram að stuðla að auknum gæðum og vexti ferðaþjónustu í landinu.

Ég hvet lesendur þessa ávarps að kynna sér vel þá möguleika sem til staðar eru á Vest-
fjörðum til skemmtilegrar ferðar um Vestfirði. Þar má nefna Látrabjarg, Byggðasafnið á
Hnjóti, Rauðasand, fossinn Dynjandi eða Fjallfoss, safnið á Hrafnseyri, safn Jóns Ólafs-
sonar á Bíldudal – Melódíur minninganna, ferðaþjónustuna í Vigur, Dalbæ á Snæfjalla-
strönd, útsýnisstaðinn Bolafjall, menningarhúsin á Ísafirði, Byggðasafn Vestfjarða í
Neðstakaupstað með húsasafninu sem setur mikinn svip á bæinn, og Hótel Ísafjörð, þar sem
er einstaklega góð þjónusta og notalegt viðmót.

Ég óska ferðalöngum góðrar ferðar um stórbrotið landslag Vestfjarða. Með ferð um
Vestfirði fæst einstök mynd af landinu.

– Sturla Böðvarsson.

Sturla Böðvarsson forseti Alþingis og fyrsti
þingmaður Norðvesturkjördæmis skrifar



Á Grund í Reykhólasveit, rétt ofan við
þorpið á Reykhólum, hefur á undanförnum
árum orðið til myndarlegur vísir að safni
gamalla dráttarvéla og annarra búvéla á fyrri
tíð. Margar vélanna eru uppgerðar og gang-
færar, þar á meðal Farmallinn sem þjónað
hefur búinu á Grund í nærri hálfa öld.

Mestan heiðurinn af þessu vélasafni á
Unnsteinn Ólafsson á Grund, sem hefur
einnig ásamt Guðmundi bróður sínum og
Arnóri Grímssyni í Króksfjarðarnesi dregið
saman verulegan fróðleik um fyrstu dráttar-
vélar á hverjum bæ í Reykhólahreppi.

Ferðafólk sem á leið um Reykhólasveit í
sumar getur komið við á Grund og skoðað
dráttarvélarnar og tækin sem þar eru, enda
þótt ekki sé nein formleg sýning í gangi.

Forntraktora-
safnið á Grund

Örlygshöfn er allmikið dalverpi við sunn-
anverðan Patreksfjörð, utan við hinn svip-
mikla Hafnarmúla. Þar er mest gróðurlendi
við Patreksfjörð. Farið er um Örlygshöfn á
leiðinni út í Hænuvík og Breiðavík og út á
Látrabjarg. Á Hnjóti í Örlygshöfn er minja-
safnið fræga, sem kennt er við Egil heitinn
Ólafsson bónda þar.

Í Neðri-Tungu í Örlygshöfn reka Unnur
M. Hreiðarsdóttir og Róbert Rúnarsson
hestaleiguna Vesturfara og bjóða lengri og
skemmri ferðir á hestbaki, meðal annars yfir
Hnjótsheiði og niður í Sauðlauksdal eða
einfaldlega eftir eigin vali. Unnur er hesta-
fræðingur og leiðbeinandi og hefur langa
reynslu af tamningu. Reiðleiðirnar í grennd-
inni eru þægilegar fyrir alla og kyrrðin alger
þegar byggðin er að baki.

Minjar og
hestar í

Örlygshöfn

Skáleyjar eru einn eyjaklasanna á Breiða-
firði og eini staðurinn í Breiðafjarðareyjum
sem enn er í byggð fyrir utan Flatey. Reglu-
legar bátsferðir með ferðafólk út í Skáleyjar
yfir sumartímann eru frá Stað á Reykjanesi,
skammt utan við Reykhóla. Gestir fara í
gönguferð undir leiðsögn ábúenda í Skál-
eyjum og jafnframt er dúnhreinsunarstöðin
skoðuð. Aðgengi ferðafólks sem kemur í
Skáleyjar var stórbætt á síðasta sumri með
uppsetningu stiga á bryggjuna, auk þess
sem aðrar lagfæringar voru gerðar.

Aldrei varð hungursneyð í Skáleyjum á
fyrri tíð fremur en annars staðar í Breiða-
fjarðareyjum. Ástæðan er hinn fjölbreytti
hlunnindabúskapur sem þar var stundaður
jafnhliða hefðbundinni búfjárrækt. Þar var
gnótt fugla, sem gáfu af sér bæði egg og
kjöt, auk dúnsins í sængur og kodda, og sel
var hægt að veiða nánast hvenær sem var.
Kjötið af selnum var nýtt til matar og spikið
líka, auk þess sem það var notað til ljósmetis
og í beitu fyrir hákarla, en skinnið var notað
í fatnað.

Þess má geta, að allur innri hluti Breiða-
fjarðar er á náttúruminjaskrá, enda er lífríkið
þar einstætt bæði hérlendis og í veröldinni.

Heimsókn
í Skáleyjar

Sumardagur í Skáleyjum.
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Nærri liggur að Vestfjarðakjálkinn sé eyja,
langstærsta eyjan við Ísland, eins og glöggt
má sjá ef litið er á Íslandskort. Sumir sjá
landið fyrir sér eins og dýr sem liggur fram
á lappir sínar en Vestfirðir eru höfuðið.
Landfræðileg mörk Vestfjarðakjálkans eru
við Gilsfjörð að sunnan og Bitrufjörð að
norðan en þar á milli er aðeins um 11 km
landræma. Lögsagnarumdæmi Vestfjarða
teygist þó allt suður á Holtavörðuheiði.

Sagnir herma, að eitt sinn hafi þrjú nátttröll
ætlað að skilja Vestfirði frá meginlandinu
með því að grafa skurð þar á milli. Þeim
entist hins vegar ekki nóttin og urðu að
steindröngum þegar dagaði. Eyjarnar ótal-
mörgu á Breiðafirði og hólmar og sker við
Húnaflóa eru til vitnis um jarðveginn sem
tröllin rótuðu út í sjó.

Frá Vestfjörðum eru aðeins um 300 km
yfir sundið til Grænlands. Í góðu skyggni
má sjá þar á milli hæstu fjalla. Mörg dæmi
eru um að hvítabirnir hafi borist með hafís
til Vestfjarða.

Húnaflói liggur að Vestfjörðum að austan
og Breiðafjörður að sunnan en á aðrar hliðar
opið úthafið, Atlantshafið að vestan og Ís-
hafið að norðan. Vestfirðir eru mjög vog-
skornir en firðirnir ólíkir að stærð og lands-
lagi. Ísafjarðardjúp og Jökulfirðir eru nánast
flóar með mörgum innfjörðum.

Voldugustu standbjörg og mestu fugla-
björg Íslands eru á Vestfjörðum. Hornbjarg
og Hælavíkurbjarg gnæfa mót Íshafinu en
Látrabjarg á suðvesturodda Vestfjarða, þar
sem Evrópa nær lengst í vestur, er eitt þétt-
setnasta fuglabjarg veraldar. Hrikaleg fjöll
eru við marga af fjörðum og dölum þessa
landshluta en hið efra er Vestfjarðakjálkinn
gróðursnauð og jökulskafin háslétta. Dranga-
jökull á norðursvæði Vestfjarða er fimmti
stærsti jökull landsins. Hann teygir sprungna
skriðjökla sína niður í dali en hájökullinn er
vinsæll til útivistar.

Jarðfræðilega eru Vestfirðir elsti hluti Ís-
lands. Elsta berg í hraunlögum Vestfjarða
mun vera um 16 milljón ára gamalt eða um
þremur milljónum ára eldra en það sem elst
hefur fundist á Austfjörðum. Sífelld eld-
virkni og gjóskuhleðsla um miðbik landsins
veldur því, að gömlu bergflekarnir á Vest-
fjörðum og Austfjörðum eru smátt og smátt
að sporðreisast um leið og þeir færast í sund-
ur. Þetta má sjá á því hvernig jarðlögunum
hallar inn til landsins.

Oft hefur mjög langur tími liðið milli
hraunflóðanna sem byggðu upp jarðlög
Vestfjarða. Þá hefur jarðvegur orðið til og
landið gróið upp og skógar vaxið í loftslagi
sem svipar til þess sem er í Kaliforníu nú á
tímum. Steingervinga úr voldugum skógum
sem uxu í heittempruðu loftslagi Vestfjarða
fyrir tíu til fjórtán milljónum ára má allvíða
finna milli hraunlaganna á Vestfjörðum. Þar
má nefna rauðviðarbol sem fannst í hlíð
Helgafells við utanverðan Dýrafjörð. Tré
þetta er nærri metri í þvermál og lifði fyrir
fjórtán milljónum ára en varð síðan undir
nýju hraunlagi sem felldi það og kolaði að
nokkru þegar það var um 200 ára gamalt. Af
öðrum viðartegundum sem fundist hafa á
Vestfjörðum frá þessum tímum má nefna
valhnotu, beyki, hlyn, elri og vínvið.

Jarðhiti er allvíða á Vestfjörðum en einna
mestur í Reykhólasveit og í Reykjanesi við
Ísafjarðardjúp. Núna er eldvirkni hins vegar
engin á Vestfjörðum og hefur ekki verið
síðustu tíu milljón árin en víða má sjá æva-
fornar eldstöðvar og verksummerki þeirra.
Ein af hinum sérkennilegustu þeirra var

nálægt Flatey á Breiðafirði og má sjá merki
um hana víða á eyjunum þar í kring.

Undirlendi er víðast ekki mikið á Vest-
fjörðum nema helst í nokkrum fjarðabotnum.
Helstu undantekningar eru Reykhólasveit,
Barðaströnd, Rauðisandur og sveitir í
Strandasýslu. Reykhólasveit milli Króks-
fjarðar og Þorskafjarðar býr yfir einstaklega
fjölbreyttri náttúrufegurð og snýr móti suðri
eins og Barðaströndin og Rauðisandur. Inni
á milli fjalla má þó víða finna gróðurríka
reiti, skóg og fjölbreytta flóru.

Lítið er um stöðuvötn. Flestar ár eru stuttar
og vatnslitlar en þó er þar víða allgóð veiði.
Fossinn mikli í Arnarfirði, sem ýmist hefur
verið nefndur Fjallfoss eða Dynjandi, er
einn af fegurstu og tilkomumestu fossum
landsins. Á Vestfjörðum eru einnig fegurstu
fjörur landsins, svo sem á Rauðasandi, við
Patreksfjörð og Önundarfjörð.

Fuglalíf er ríkulegt í óteljandi eyjum og
hólmum við Vestfirði. Þar eru aðalheim-
kynni konungs íslenskra fugla, hafarnarins.
Mestur hluti Breiðafjarðareyja tilheyrir Vest-
fjörðum en þeirra stærst er Flatey. Á Ísa-
fjarðardjúpi eru Æðey, Vigur og Borgarey.
Húnaflóamegin er Grímsey á Steingrímsfirði
helsta eyjan.

Sjórinn hefur frá öndverðu og fram á
þennan dag verið matarkista Vestfirðinga.
Stutt er á fengsæl fiskimið, selir eru í látrum
og víða er æðarvarp. Eggjatekja og fugla-
veiði, einkum í standbjörgunum miklu og í
eyjum og hólmum, hafa alla tíð verið Vest-
firðingum ómetanleg hlunnindi. Rekaviður
hefur löngum verið til drjúgra nytja á Vest-
fjörðum.

Um aldirnar hafa náttúruhamfarir iðulega
dunið yfir Íslendinga, stórfelldir harðinda-
kaflar og bjargarleysi ásamt mannfelli af
hungursneyð. En jafnvel á hinum erfiðustu
tímum í sögu þjóðarinnar varð aldrei matar-
skortur á Vestfjörðum.

Vestfirðir eru tæplega einn tíundi hluti af
flatarmáli Íslands. Hringvegurinn um Ísland,
þjóðvegur nr. 1, liggur ekki um Vestfirði.
Hins vegar eru Vestfirðir heimur út af fyrir
sig með sérstökum hringvegi um kjálkann
og frá honum eru margir útúrkrókar þar sem
ferðafólk getur hvarvetna séð eitthvað nýtt.
Óhætt er að segja að vestfirski hringvegurinn
sé engu líkur.

Fyrir norðan Ísafjarðardjúp eru síðan mikil

landsvæði sem eru löngu komin í auðn,
sveitirnar gömlu í Jökulfjörðum, Grunnavík,
Aðalvík og á Hornströndum. Þar hefur búfé
ekki gengið áratugum saman, þar eru engir
bílvegir og engin ökutæki á ferð. Hins vegar
er gróðurinn ótrúlega fjölbreyttur og vöxtu-
legur eftir langa friðun og líklega er fuglalíf
og annað dýralíf með svipuðum hætti og
áður en land byggðist. Algengt er að ganga
fram á spakar tófur sem lifa af landsins
gæðum og hafa ekki lært að óttast manninn.
Lengri og skemmri gönguferðir um hið
geysivíðlenda Hornstrandafriðland, þar sem
þögnin er aðeins rofin af rómi fuglanna og
gaggi tófunnar, auk brimhljóðs undan björg-
unum miklu, verða hverjum manni ógleym-
anlegar.

Á sama hátt og Vestfirðir eru nánast eyja
við Ísland hafa Vestfirðingar löngum skorið
sig nokkuð frá þjóðinni í heild á ýmsan hátt.
Málfar þeirra þótti sérkennilegt og matar-
venjur ekki síður, nafngiftir fólks mjög frá-
brugðnar því sem tíðkaðist í öðrum lands-
hlutum og vestfirskir galdramenn áttu enga
sína líka. Dugnaði og seiglu Vestfirðinga
hefur jafnan verið við brugðið. Vestfirðir
hafa alið af sér fleiri og öflugri forystumenn
í íslenskum stjórnmálum og frumkvöðla í
atvinnulífi en aðrir landshlutar.

Margir Vestfirðingar hafa á liðnum árum
og áratugum haldið brott og leitað sér frama
þar sem fjölmenni er meira. Jafnframt eru
sífellt fleiri sem sinna þjónustu við ferðafólk
á Vestfjörðum, sem verður meiri, betri og
fjölbreyttari með hverju árinu. Sú þjónusta
er náttúruvæn eins og framast er kostur enda
er óspillt náttúran og geysileg fjölbreytni
hennar helsta aðdráttarafl Vestfjarða. Engin
stóriðja er á Vestfjörðum og mengun af
atvinnurekstri minni en í nokkrum öðrum
landshluta. Í flestum vestfirskum verksmiðj-
um eru framleidd matvæli úr sjávarafla og
Þörungaverksmiðjan á Reykhólum er vist-
vænasta iðjuver í heimi, knúið af jarðhita til
framleiðslu á mjöli úr ómenguðum gróðri
sjávar.

Sá sem hefur ekki farið um Vestfirði og
skoðað fjölbreytileika þessa landshluta hefur
ekki kannað Ísland til neinnar hlítar. Þessu
blaði er ætlað að vera ferðafólki til nokkurs
fróðleiks og leiðbeiningar áður en lagt er í
ferð til Vestfjarða og meðan á henni stendur.

Velkomin vestur!





Die Westfjorde Einwohner: 7.500
Größe: 9.520 km2

Bei einem Blick auf die Landkarte er-
scheint es fast so, als seien die Westfjorde
eine Insel – die größte Insel Islands. Andere
sehen in der Form Islands ein Tier, das die
Westfjorde wie seinen Kopf auf den Vorder-
pfoten bettet. Geographisch gesehen er-
strecken sich die Westfjorde im Süden vom
Gilsfjörður bis zum Bitrufjörður auf der
nördlichen Seite. Eine nur 11 km breite
Landbrücke trennt diese Fjorde voneinander.

Eine Volkssage berichtet, daß einst einige
Nachttrolle versuchten, die Westfjorde vom
Rest des Landes abzutrennen. Sie machten
sich an die Arbeit und begannen, einen tiefen
Graben auszuheben. Doch die Arbeit gest-
altete sich schwerer als erwartet und es beg-
ann zu tagen. Beim ersten Sonnenlicht er-
starrten die Nachttrolle zu Stein und konnten
ihr Werk nicht vollenden. Die zahlreichen
Inseln in Breiðafjörður sowie die Schären
und Inseln in Húnaflói erinnern noch heute
an diesen nächtlichen Einsatz der Trolle, bei
dem sie gewaltige Erdmassen ins Meer
schleuderten.

Nur ungefähr 300 km trennen die West-
fjorde von der Küste Grönlands. Bei klarem
Wetter kann man von einem Aussichtsberg
aus mit etwas Glück die höchsten Berg-
spitzen Grönlands erkennen. Es gibt zahl-
reiche Berichte von Eisbären, die mit dem
Treibeis in die Westfjorde gelangten.

Die Westfjorde sind rundum vom Meer
umgeben, im Osten von Húnaflói, im Süden
von Breiðafjörður, im Westen vom Atlantik
und im Norden vom Eismeer. Charakter-
istisch für die Region sind die zahlreichen,
landschaftlich sehr unterschiedlichen,
Fjorde.

In den Westfjorden befinden sich die
imposantesten Klippen und die größten Vog-
elkolonien Islands. Die Klippen Hornbjarg
und Hælavíkurbjarg sind nach Norden zum
Eismeer hin ausgerichtet. Die Klippen von
Látrabjarg befinden sich am südwestlichsten
Zipfel der Westfjorde und bilden zugleich
den westlichsten Punkt Europas. Sie beher-
bergen eine der größten Vogelkolonien der
Welt.

Viele Fjorde sind von imposanten Bergen
umrahmt. Die schroffen, felsigen und fast
vegetationslosen Hochplateaus tragen Spur-
en der einstigen Vergletscherung. Der Glet-
scher Drangajökull im Norden der Region
ist der fünftgrößte Gletscher Islands. Einige
Gletscherzungen erstrecken sich bis ins Tal
hinab. Das Gletschermassiv selbst ist als
Ausflugsziel sehr beliebt.

Geologisch gesehen sind die Westfjorde
der älteste Teil Islands. Die ältesten Gesteins-
schichten werden auf ca. 16 Millionen Jahre
geschätzt und sind ungefähr 3 Millionen
Jahre älter als die ältesten Funde in den
Ostfjorden. Anhaltende vulkanische Akti-
vitäten im Zentrum Islands haben dazu
geführt, daß die alten Gesteinsmassen in
den West- und Ostfjorden zunehmend zum
Inneren des Landes neigen und beständig
auseinanderdriften. Das läßt sich gut an der
Lage und Ausrichtung der Gesteinsschichten
erkennen.

Die Gesteinsmassen der Westfjorde en-
tstanden durch Lavaströme, die in unregel-
mäßigen Abständen flossen. Oft verging so
viel Zeit zwischen zwei Lavaströmen, daß
sich Erdreich und üppige Vegetation gebildet
hatte. Das Klima war vermutlich vergleich-
bar mit dem des heutigen Kalifornien. An
vielen Stellen finden sich Versteinerungen

der einst üppigen Waldvegetation, die im
warm temperierten Klima der Westfjorde
vor zehn bis vierzehn Millionen Jahren ged-
ieh. Besonders erwähnenswert ist der Fund
eines ca. 200 Jahre alten Baumstamms von
ungefähr 1 Meter Durchmesser in Dýrafjörð-
ur. Vor schätzungsweise vierzehn Millionen
Jahren wurde er von einem Lavastrom
gefällt, unter den Lavamassen begraben und
versteinerte größtenteils. Walnußbäume,
Buchen, Ahorn und Weinreben gehören zu
den Versteinerungen, die bisher gefunden
wurden.

An vielen Stellen in den Westfjorden gibt
es Erdwärme. Die größten Quellen befinden
sich in der Gemeinde Reykhólar und auf der
Landzunge Reykjanes im Fjord Ísafjarðar-
djúp. Vulkanische Aktivitäten gibt es jedoch
seit 10 Millionen Jahren nicht mehr in der
Region. Lediglich geologisch sehr alte Ges-
teinsformationen erinnern an den einstigen
Vulkanismus. Ein bedeutendes Zentrum vul-
kanischer Aktivität lag nahe der Insel Flatey
in Breiðafjörður, wie sich noch heute an den
eigenartigen Gesteinsformationen auf den
umliegenden Inseln erkennen läßt.

Bewirtschaftbares Unterland ist in den
Westfjorden knapp, abgesehen von einigen
Fjordenden. Ausnahmen bilden die Gem-
einde Reykhólar, die Küstenlinie Barða-
strönd, Rauðisandur und große Gebiete der
Gemeinden von Strandir. Die landschaftliche
Vielfalt entlang der südlichen Küstenlinie
der Westfjorde ist einzigartig. Nach Süden
hin ausgerichtet überraschen viele geschützte
Täler durch außerordentlich üppige, arten-
reiche Vegetation und dicht bewachsene
Waldstücke.

Es gibt nur wenige Seen. Die meisten
Flüsse sind kurz und führen nur wenig Wass-
er. Dafür liegt einer der schönsten und spekta-

kulärsten Wasserfälle Islands in den West-
fjorden, in Arnarfjörður. Er wird entweder
Fjallfoss oder Dynjandi genannt. Auch die
schönsten Sandstrände befinden sich in den
Westfjorden, wie z.B. Rauðisandur, die
Strände bei Patreksfjörður und in Önundar-
fjörður.

Die gesamten Westfjorde sind ein Vogel-
paradies. Auf unzähligen Inseln und Schären
finden viele Vogelarten reichlich Nahrung
und Unterschlupf, so z.B. der König der
isländischen Vögel, der Seeadler (haliaeetus
albicilla). Die meisten Inseln in Breiðafjörður
einschließlich der größte Insel, Flatey, sind
Teil der Westfjorde. In Ísafjarðardjúp liegen
die Inseln Æðey, Vigur og Borgarey. Auf
der Seite von Húnaflói befindet sich die
Insel Grímsey. Sie alle beherbergen riesige
Kolonien von Papageientauchern.

Durch die Jahrhunderte hindurch und bis
zum heutigen Tag hat das Meer die Men-
schen in den Westfjorden ernährt. Die Fisch-
gründe liegen nicht weit von der Küste ent-
fernt. Zahlreiche Seehundekolonien und
Brutkolonien der Eiderenten gehören zu den
geschätzten natürlichen Ressourcen, die den
Menschen das Überleben in der Region
ermöglichten. Auf Inseln, Schären und in
den Vogelklippen wurden Vogeleier gesam-
melt und Vögel gefangen, um den Speise-
zettel zu bereichern. Auch Treibholz wurde
in den Westfjorden schon immer genutzt.

Im Laufe der Jahrhunderte wurden die
Isländer immer wieder durch Naturkata-
strophen geplagt, die viele Menschenleben
forderten. Doch auch in den härtesten Zeiten
in der Geschichte der Nation hat es den
Menschen in den Westfjorden nie an Nah-
rung gefehlt.

Die Westfjorde machen knapp ein Zehntel
der Gesamtfläche Islands aus. Die Haup-

straße Islands, die Ringstraße Nr. 1, führt
nicht in die Westfjorden, die eine eigene
Welt darstellen. Die Westfjorde haben dafür
ihre eigene Ringstraße mit vielen interessant-
en Nebenstraßen, die den Reisenden immer
neue, überraschende Eindrücke bescheren.
Sie führt durch atemberaubende Landschaft,
die einzigartig und nirgendwo sonst in Island
so zu erleben ist.

Doch es gibt auch ein großes, völlig unbe-
wohntes Gebiet, das sich nördlich von Ísa-
fjarðardjúp erstreckt. Einst dicht besiedelt,
liegen Jökulfirðir, Grunnavík, Aðalvík und
Hornstrandir heute verlassen da. Schon seit
einigen Jahrzehnten werden die ehemaligen
Weideflächen nicht mehr genutzt und es
gibt weder Straßen noch Verkehr. Ein Teil
dieser Gegend steht unter Naturschutz und
im Laufe der Jahre hat sich eine ungemein
dichte, artenreiche Vegetationsschicht ge-
bildet. Die Tierwelt in dieser Region dürfte
heute so ähnlich aussehen wie zur Zeit der
Besiedlung Islands. Längere oder kürzere
Wanderungen im Hornstrandir-Naturschutz-
gebiet lassen niemanden unberührt und
bleiben unvergeßlich. Die Stille wird ledi-
glich von Vogelgezwitscher und dem heis-
eren Bellen des Polarfuchses gestört, unt-
ermalt vom Rauschen der Meeresbrandung
am Fuße der mächtigen Klippen.

Genau wie die Region eine eigene Welt
bildet, so sind auch die Bewohner der West-
fjorde ein eigenes Völkchen, geprägt von
der Umgebung in der sie leben. Sie unter-
scheiden sich in mancher Hinsicht vom Rest
der Landesbevölkerung. Ihre Ausdrucks-
weise galt als ungewöhnlich und die Essens-
gewohnheiten nicht weniger, abenteuerliche
Namensgebungen sind häufig und weichen
oft sehr von der landesüblichen Norm ab
und nirgends im Lande gab es mehr Zauberer
als in den Westfjorden. Menschen aus der
Region sind für ihren Fleiß und ihre Aus-
dauer bekannt. Kein anderer Landesteil hat
mehr erfolgreiche und führende Politiker
und innovative Geschäftsleute hervorge-
bracht als die Westfjorde.

In den vergangenen Jahren und Jahrzehnt-
en hat die Region viele Bewohner verloren,
die ihr Glück im Süden Islands oder im Aus-
land suchen. Unabhängig davon hat sich im
gleichen Zeitraum die Zahl derer, die im
Tourismus arbeiten vervielfacht. Das tourist-
ische Angebot wird von Jahr zu Jahr mehr,
besser und abwechslungsreicher. Tourismus
in der Region ist umweltfreundlich und folgt
im wesentlichen den Richtlinien für nach-
haltigen Tourismus. Das versteht sich von
selbst, da die unberührte, vielseitige Natur
das wichtigste Kapital der Region für den
Tourismus darstellt. In den Westfjorden gibt
es keine Industriebetriebe und die Versch-
mutzung der Umwelt durch Produktion und
Verkehr ist geringer als im Rest des Landes.
Die meisten Betriebe der Westfjorde prod-
uzieren Lebensmittel, vor allem Fischprod-
ukte. In Reykhólar wird Tang getrocknet
und gemahlen. Die Fabrik nutzt Erdwärme
im Trocknungsprozess und erfüllt ökolo-
gische Qualitätskriterien.

Wer die Westfjorde noch nicht erkundet
und sich noch nicht von ihrer Vielfalt hat
bezaubern lassen, kennt Island noch nicht
richtig. In diesem Heft sind nützliche In-
formationen zusammengetragen, die zur
Planung einer Reise und ebenso als Reise-
führer durch die Region dienen sollen.

Herzlich willkommen in den Westfjorden!





The Westfjords Population: 7.500
Areal: 9.520 km2

When you look at a map of Iceland, you
see at a glance that the Westfjords Peninsula
is almost an island. The shape of the country
resembles an animal stretching its legs, the
Westfjords representing the head. The limits
of the Westfjords peninsula are the Gils-
fjörður bay from the south and the Bitru-
fjörður bay from the north, leaving only a
strap of 11 kilometers. The jurisdiction of
the Westfjords, however, reaches as far as
the Holtavörðuheiði moor towards the south.

Once upon a time it was believed that
several night-trolls had planned to separate
the Westfjords from the mainland by digging
a canal. It was quite a complicated task
which proved to take more than just one
night and sadly the trolls ended up as giant
rocks due to the sunrise taking them by
surprise. The various islands and holms of
the Breiðafjörður bay and the skerries in the
Húnaflói bay now witness how effectively
the trolls threw cliffs and great chunks of
soil into the sea during that night.

From the Westfjords there is only a dis-
tance of 300 kilometers to Greenland and on
a clear day it is even possible to see some
mountain tops in our neighbouring country.
Through the centuries there have been sev-
eral incidents that polar bears have drifted to
the Westfjords on ice.

The Húnaflói bay is embracing the
Westfjords at the east, the Breiðafjörður bay
from the south but other sides are facing
open sea, the Atlantic Ocean at the west and
the Antarctic Ocean at the north. The West-
fjords have a very jagged coastline and the
fjords differ greatly in size as well as geo-
graphically. The Ísafjörður fjord and Jökul-
firðir, The Glacial Fjords, are in fact bays
containing many smaller fjords.

The most magnificent sea cliffs of Iceland,
where birds nest by millions, are situated in
the Westfjords. The Hornbjarg cliff and the
Hælavíkur cliff are facing the Antarctic
Ocean. The Látrabjarg cliff on the southern-
most tip of the Westfjords, where Europe
stretches furthest towards the west, is one of
the busiest bird cliffs in the whole world.
Awesome mountains are embracing the
fjords and valleys in this area but seen from
above the Westfjords Peninsula is barren
and actually a plateau scraped by glacier.
The Drangajökull glacier in the northern
part of the Westfjords is the 5th largest
glacier in Iceland. It stretches its crevasses
down towards the valleys but the top of the
glacier is popular for those who love outdoor
activities.

From a geological point of view the
Westfjords are the oldest part of the country.
The oldest rock face in the lava layers of the
Westfjords is about 16 million years old,
three million years older than the oldest lava
found at the east coast. A continous volcanic
activity and layers of tephra around the
center of Iceland support the theory of the
plate tectonics as the Westfjords and the
Eastfjords lava layers slope inwards at the
same time as they are drifting apart.

Very long time has often passed between
the lava floods which have built up the strata
of the Westfjords. Each time soil has been
created and woods have grown in a tempera-
ture of California today. Fossils from mass-
ive forests which grew in the warm tempera-
ture of the the Westfjords 10-14 millions of
years ago can be found between the lava
layers in the Westfjords. Well-known is a

14 million years old redwood log which was
found in the Helgafell mountain at the Dýra-
fjörður fjord. The tree was hit by a new layer
of lava which brought it down and partly
turned it into coal when it was around the
age of 200. Other types of woods which
have been found in the Westfjords from this
period are for example walnut, beech, maple,
and vine.

In several places in the Westfjords there
are geothermal springs, for example at a
large extent at Reykhólasveit in the southeast
as well as at Reykjanes in the Ísafjarðardjúp
fjord. The last 10 million years there has
been no volcanic activity in the Westfjords
but at many places you can see magnificent
traces of the vivid eruptions of the past.
Some of the most spectacular are near the
Flatey island in the Breiðafjörður bay and
on the smaller islands around.

Lowland, not to mention arable land, is
not at great extent in the Westfjords except
in some of the fjords. The main exceptions
are the Reykhólasveit area, the Barðaströnd
coast, the Rauðisandur reef, and the country-
side in the Strandasýsla area. The Reykhóla-
sveit area between Króksfjörður fjord and
Þorskafjörður fjord is representing incredibly
varied natural beauty, facing south as well
as the Barðaströnd coast and the Rauðisandur
reef. Between the mountains there are also
many green areas with trees and various
flora.

In the Westfjords there are few lakes.
Most rivers are short even though fly and
worm fishing is possible and sometimes
very fruitful. The magnificent waterfall in
Arnarfjörður fjord called either Fjallfoss or
Dynjandi is one of the most beautiful and
spectacular waterfalls of Iceland. The beach-
es of the Westfjords are well known by their
beauty, for example the beaches at the Rauði-
sandur reef, at the Patreksfjörður fjord, and
the Önundarfjörður fjord.

Birdlife is exceptionally lively in uncount-
able islands and holms all around the West-
fjords. The king of the Icelandic birds, the
white-tailed eagle (haliaeetus albicilla), is
primarily found in this area. The majority of
the Breiðafjörður islands belong to the

Westfjords, the Flatey island being the bigg-
est. In the Ísafjörður fjord there are the
islands Vigur, Æðey and Borgarey. In Stein-
grímsfjörður fjord on the Húnaflói bay side
there is one main island called Grímsey.

The sea has from the beginning of settle-
ment of Iceland been a main source of food
for the inhabitants of the Westfjords. The
rich fishing grounds nearby, the breeding
grounds of seals and the eiders providing
their down have through the centuries been
the treasures of the Westfjords. Egg picking
and bird hunting, especially in the great
cliffs by the seaside as well as in the islands
and holms, have at all times been valuable
resources. Driftwood has always been of
great importance to the area.

Through the centuries thunderous natural
disasters have hit the Icelanders regularly.
Extreme hardships and no means of aid
together with heavy human losses due to
starvation have been the facts of life in
Iceland. But even during the most difficult
periods in the history of Iceland, there has
never been any lack of food in the Westfjords.

The Westfjords Peninsula is almost one
tenth of the whole area of Iceland. The ring
road of Iceland, road number one, does not
go through the Westfjords Peninsula, which
is a world of its own. Around the Westfjords
there is actually a particular ring road from
which there are many smaller side roads
leading you to places of surprices and inter-
est. It is quite certain to assert that the
Westfjords ring road is not only special. It is
literally out of this world.

The vast area north of the Ísafjörður fjord,
the old countryside of Jökulfirðir, Grunna-
vík, Aðalvík and Hornstrandir, has been
uninhabitated for a long time. Livestock has
not been put out to pasture there for many
decades, there are no roads and no vehicles
on the move. On the other hand the vegetation
is extremely varied and prosperous due to
the long conservation and birdlife and the
general fauna are probably similar to how it
really was before the country became habitat-
ed. It is quite common to come across foxes
which have not learned to fear man. Longer
or shorter hiking trips in the great preservat-

ion area where silence is only disturbed by
the voices of the birds or the cackle of the
fox together with the sounds of the breakers
from below the great cliffs are truly unfor-
gettable.

Since the Westfjords Peninsula is almost
an island, likewise the inhabitants have had
the tendency to distinguish themselves from
other Icelanders in various ways. The use of
the language was different, the food was
considered somewhat curious, and last but
not least, sorcerers from the area were out-
standing. Stronger and more hard working
people have been difficult to find. The
Westfjords with the relatively few inhabi-
tants have also been the breeding place of
more outstanding Icelandic politicians and
leaders in different fields of society and
business than other parts of the country.

A great number of the inhabitants of the
Westfjords have during the past years and
decades left the area in search for fame and
fortune in more populated places. At the
same time tourism has developed into a
prosperous activity and more and more
people are employed to service the visitors
of the Westfjords. Each year the level of
services and facilities become better and of
greater variety. Tourism and related services
are as ecological as possible due to the
strong focus on the unspoiled nature which
is the main attraction of the Westfjords.
There is no large scale industry of any kind
in the Westfjords, and, therefore, less poll-
ution than in any other inhabitated part of
the country. The factories operated in the
area are mostly producing food from raw
material originated from the sea. The algae
factory at Reykhólar is the most ecological
factory in the world, run by geothermal
energy to produce powder from the unpollu-
ted vegetation of the sea.

People who have not visited the West-
fjords and experienced the unique variety of
the area have not really explored Iceland.
The purpose with the edition of this magazine
is to assist travellers in the Westfjords and
give them some guidelines and information
before and during their visit.

Welcome to the Westfjords!
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Friðlandið á
Hornströndum

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

1. Hvers kyns meðferð skotvopna er öllum bönn-
uð mánuðina júní til september nema að fenginni
sérstakri heimild sýslumanns. Utan þess tíma er
veiði einungis heimil landeigendum til hefðbund-
inna nytja.

2. Öll veiði, bæði fugla og fiska, er bönnuð án
leyfis landeiganda, sem í hlut á.

3. Öll umferð vélknúinna ökutækja, þ.ám. tor-
færutækja, snjósleða, fjórhjóla, dráttarvéla og
jeppabifreiða, er bönnuð utan vega og merktra
slóða.

4. Á tímabilinu 15. apríl til 15. júní ár hvert þarf
að tilkynna Náttúruverndarráði um ferðalög í frið-
landinu. Þetta ákvæði tekur þó ekki til ferða landeig-
enda.

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 2007.
Sýslumaðurinn á Ísafirði,

Kristín Völundardóttir.

SÝSLUMAÐURINN
Á ÍSAFIRÐI

Ásbjörn Magnússon og Valgerður Magnús-
dóttir á Drangsnesi hafa látið hendur standa fram
úr ermum og reist nýtt gistihús, þar sem rúm eru
fyrir átta gesti í fjórum herbergjum. Nýja húsið
stendur rétt utan við klettinn Kerlingu, sem þorpið
er kennt við, og þar með rétt við nýju sundlaugina.
Ásbjörn og Valgerður voru einnig með gistingu á
Drangsnesi síðasta sumar í leiguhúsnæði.

Einnig hefur Ásbjörn Magnússon staðið fyrir
sjóstangaveiði og siglingum með ferðamenn á
bátnum Sundhana. Áætlunarferðir út í Grímsey á
Steingrímsfirði eru á fimmtudögum og sunnu-
dögum í sumar eins og í fyrra. Netfangið hjá
Ásbirni og Valgerði er sundhani@simnet.is og
síminn 451 3238 eða 852 2538. Nýja gistihúsið á Drangsnesi risið af grunni í vor.

Nýtt gistihús risið á Drangsnesi

Gönguferðir njóta vaxandi vinsælda, bæði daglangar og lengri. Ekki er langt síðan
útivistarfólki flaug það í
hug, að kannski væri ágætt
að nota göngustafi til að
gera sér gönguna léttari og
nú er enginn maður með
mönnum nema eiga gervi-
efnastaf með gúmmíhaldi.
En þó að forsætisráðherra
þyki það fullgott að ganga
á Esjuna eru kannski ein-
hverjir sem vilja ganga á
öðrum slóðum. Þeir ættu að
lesa lengra.

Hornstrandir
   Margir hugsa ef til vill til
Hornstranda þegar göngu-
ferðir á Vestfjörðum eru
nefndar, og ekki að ástæðu-
lausu. Á þessu svæði, sem
fór úr ábúð um miðja síð-
ustu öld, eru óteljandi mögu-
leikar fyrir göngufólk. Bæði

er hægt að fara í dagsferðir en ekki síður
lengri ferðir og er þá bæði hægt að gista í
húsum, sem á móti þægindum takmarkar
nokkuð ferðaradíusinn, eða axla pokann og
borða frostþurrkað fæði og súkkulaði (eða
hvað annað sem maður nennir að bera).
Bæði er siglt frá Ísafirði, Bolungarvík og
Norðurfirði á Ströndum til hinna ýmsu staða
í friðlandinu og nærliggjandi svæði. Hægt
að fá upplýsingar um bátsferðir, gistingu og
fleira hjá Vesturferðum á Ísafirði.

Rauðvín og rútur
En Hornstrandir eru ekki allt og volk og

svefnpokagisting henta ekki öllum. Með
handhægt göngukort í vasanum eru allir
vegir færir. Kaldbakur á milli Dýrafjarðar
og Arnarfjarðar, hæsta fjall Vestfjarða, bíður
t.d. spenntur eftir enn einni færslu í gesta-
bókina og rauðvínsflaskan bíður líka spennt
eftir að vera opnuð þegar heim er komið.
Margir vilja þó frekar fara í léttan göngutúr
með fjölskylduna, skola svo af sér svitann í
einhverri sundlauginni og gista svo á nota-

legum gististað.
Margar skipulagðar gönguferðir eru farnar

á Vestfjörðum. Þannig bjóða Vesturferðir
gönguferðir um króka og kima Ísafjarðar,
þar sem sagt er frá litlu merkilegu hlutunum
sem ekki svo margir vita um. Hópar ráða sér
gjarnan leiðsögumann til að segja frá sögu,
staðháttum og náttúru og að sjálfsögðu til að
rata.

Eins eru margir sem taka áætlunarrútur
milli fjarða og ganga til baka. Þá þarf ekki
að ganga í hring, fram og til baka, eða ves-
enast við að sækja bílinn. Til dæmis er
skemmtilegt að taka rútu frá Ísafirði til Bol-
ungarvíkur og ganga til baka eða ganga frá
Suðureyri til Flateyrar eða öfugt, enda sund-
laugar á báðum stöðum.

Göngukort hafa verið gefin út yfir Ísafjörð
og nágrenni, Vestfirsku alpana milli
Dýrafjarðar og Arnarfjarðar og Hólmavík
og nágrenni, og svo má finna enn fleiri í
bókum og á netinu. Upplýsingamiðstöðvar
hringinn í kringum svæðið gefa góð ráð og
hafa á boðstólum bæklinga.

Vestfirðir – gósenland gönguhrólfa
Úr Skálavík milli Öskubaks og Deildar. Skálavík horfir í norðvestur mót opnu úthafinu. Þangað eru um 12 km frá Bolungarvík yfir Skálavíkurháls. Ljósm. Baldur Smári Einarsson





Tálknafjörður – nútíð og
fortíð, byggð og saga

Tálknafjörður er næstsyðsti fjörður á Vest-
fjörðum, milli Patreksfjarðar að sunnan og
Arnarfjarðar að norðan. Hann er miðsvæðis
á sunnanverðum Vestfjörðum, innan við
klukkustundar akstur frá Brjánslæk þar sem
Breiðafjarðarferjan Baldur leggst að bryggju.
Frá Tálknafirði er stutt yfir á Patreksfjörð og
Bíldudal, rétt um klukkustundar akstur út á
Látrabjarg og á Rauðasand og ámóta langt
út í Selárdal í Arnarfirði.

Það er því tilvalið að hafa Tálknafjörð
sem bækistöð, dveljast þar í nokkra daga og
gefa sér góðan tíma til að kanna umhverfið.
Á sunnanverðum Vestfjörðum er fallegt
landslag, merkilegir sögustaðir og veður-
sæld. Ferðafólk verður ekki fyrir vonbrigðum
að koma á þetta svæði og eiga þar góðar
stundir.

Um landnám Tálknafjarðar segir svo í
Landnámu: Þorbjörn tálkni og Þorbjörn
skúmi, synir Böðvars blöðruskalla, komu út
með Örlygi. Þeir námu Patreksfjörð hálfan
og Tálknafjörð allan til Kópaness. Munn-
mælasögur herma að Þorbjörn tálkni hafi
búið á Kvígindisfelli utarlega í firðinum og
reist þar bæ sinn, en engar heimildir eru fyr-
ir því í rituðu máli. Kópanes er ysta nesið á
fjallaskaganum milli Tálknafjarðar og Arnar-
fjarðar. Inn með firðinum eru illfærar og
brattar skriðuhlíðar, skornar af djúpum og
gróðursælum dölum, en þegar kemur lengra
inn í fjörðinn eykst gróðurinn og undirlendið.

Þorpið og nágrenni þess
Þorpið Tálknafjörður stendur í landi

Tungu. Það byggðist í kringum bryggju og
hafnaraðstöðu, sem byrjað var að reisa um
1945, og var viðurkennt sem kauptún árið
1967. Í dag búa hér um 290 manns og hafa
atvinnu af sjósókn og fiskvinnslu, auk þjón-
ustu. Í Tálknafirði er sparisjóður þar sem
einnig er póstafgreiðsla, matvöruverslun,
tvö vélaverkstæði og bensínsala, auk Veit-
ingahússins Hópsins sem dregur nafn sitt af
innri hluta fjarðarins.

Sundlaugin og íþróttahúsið standa í landi
Eyrarhúsa á ofanverðum Sveinseyraroddan-
um, ásamt skólahúsinu sem vígt var 1967 og
stækkað fyrir nokkrum árum. Sundlaugin,
sem var upphaflega byggð upp úr 1930 og
stækkuð 1987, er 25 m löng með tveimur
heitum pottum og vel hirtu umhverfi. Við
hana er mjög gott og vel búið tjaldstæði og
í íþróttahúsinu er góð aðstaða fyrir hvers
konar fundarhöld, auk fullkominnar íþrótta-
aðstöðu.

Vatnið í sundlaugina kemur úr borholu í
landi Litla-Laugardals. Þar eru heitar laugar
sem kallaðar eru Pollurinn í daglegu tali
heimamanna. Pollurinn hefur borið hróður
Tálknafjarðar víða, því þar hefur oft verið
gestkvæmt, auk þess sem heita vatnið úr
borholu sem boruð var þar 1977 er leitt í
sundlaugina og notað til að hita upp íþrótta-
húsið og skólann.

Ný kirkja var reist í Tálknafirði um alda-
mótin og vígð 2002. Hún stendur í bæjar-
stæði Hóls rétt utan við þorpið og útsýni af
kirkjuhólnum yfir þorpið og fjörðinn er
glæsilegt. Milli kirkjunnar og sundlaugar-
innar standa svo sumarhús Tálknabyggðar,
sem reist voru vorið 2006 og eru leigð út
bæði til íslenskra og erlendra ferðamanna.
Hægt er fá leigðan bát hjá Tálknabyggð og

fara á sjóstöng á firðinum.
Á Sveinseyraroddanum er mikið æðarvarp

og fuglalíf. Æðarvarpið er friðað á varptíma
en auðvelt er fyrir áhugamenn að virða það
fyrir sér af veginum út með firðinum, sem
liggur meðfram varpinu. Oddinn gengur
langt út í fjörðinn og skýlir innsta hluta
fjarðarins fyrir hafáttinni. Um mjótt sund er
að fara inn fyrir oddann og þykir ókunnugum
sjófarendum innsiglingin ekki fýsileg, en á
Hópinu fyrir innan oddann er gott skipalægi.

Á sjókortum Hollendinga frá miðöldum
er Tálknafjörður merktur sem öruggt skipa-
lægi og allt fram á þennan dag hafa skip oft
leitað vars í Tálknafirði ef veður eru slæm. Í
fjörunni fyrir utan Sveinseyraroddann er
hvítur skeljasandur eins og víðar í Tálknafirði
og öllum heimil umferð um fjöruna.

Fyrir ofan tjaldstæðið er skógarreitur, sem
byrjað var að gróðursetja í fyrir 1940 af
börnum í Tálknafirði. Þar eru margar plöntu-
tegundir og sumar sjaldgæfar á Vestfjörðum,
eins og til dæmis bláklukkan, sem vex alla
jafna ekki villt á Vestfjörðum. Skógaráhuga-
menn í Tálknafirði hafa haldið gróðursetn-
ingarstarfi áfram og nú nær skógræktin upp
undir Bæjarfjallið fyrir ofan tjaldstæðið og
upp að Hólsánni sem rennur fram hjá þorp-
inu. Frá tjaldstæðinu og upp í þorp liggur
göngustígur sem kallaður er Brynjólfsbraut-
in, til heiðurs Brynjólfi Gíslasyni, sem var
sveitarstjóri hér í mörg ár og mikill áhuga-
maður um skógrækt.

Merkt gönguleið er yfir Tunguheiði frá
Tálknafirði til Bíldudals og hefst gönguleiðin
innst í götunni Móatúni, sem er efsta gatan í
þorpinu. Þaðan liggur gatan upp hlíðina í
Tungufellinu innanverðu og fram Tungudal
og þaðan yfir fjallið Hálfdán og niður í
Bíldudal. Gangan tekur 4-5 klst. og er til-
tölulega auðveld, en hafa ber þó í huga, að
hún liggur upp í um 500 m hæð yfir sjávar-
máli þar sem hún er hæst.

Út með firðinum
að norðanverðu

Út með firðinum eru margir fallegir staðir
sem gaman er að skoða og víða skemmtilegar
gönguleiðir. Áður hefur verið minnst á Poll-
inn, sem er í landi Litla-Laugardals. Næsti
bær þar fyrir utan er Stóri-Laugardalur, þar
sem hin gamla sóknarkirkja Tálknafjarðar
stendur. Kirkjan er vígð árið 1907 og þykir
merkileg byggingarsögulega séð. Hún er

norsk að uppruna og var efnið í hana flutt
inn frá Noregi með hvalveiðiskipum Norð-
manna, sem gerð voru út frá Suðureyri hinum
megin fjarðarins. Kirkjan á sér merkilega
sögu og verður 100 ára á þessu ári.

Fyrir utan Stóra-Laugardal er bærinn
Kvígindisfell, sem talinn er landnámsjörð
Þorbjarnar tálkna. Milli bæjanna er Fagri-
dalur. Þar er ein af mörgum leiðum milli
Tálknafjarðar og Arnarfjarðar og kemur
gönguleiðin niður í Fífustaðadal í Arnarfirði.
Hún er ómerkt neðan til en framar í dalnum
má sjá greinilegar vörður við slóðann og
auðvelt að fara eftir leiðinni yfir fjallið.
Gangan yfir Fagradal tekur 6-7 klst. og er
tiltölulega létt, en liggur í um 500 m hæð þar
sem hún er hæst.

Ef haldið er áfram út með firðinum er
ekið framhjá eyðibýlum á Bakka. Þar var
margbýli en jarðirnar fóru í eyði 1946. Í
landi Bakka er flugvöllur sem byrjað var að
byggja 1974. Sögð er sú saga, að Davíð
Davíðsson frá Sellátrum, sem var forgöngu-
maður um gerð vallarins, hafi fengið fjár-
magn sem átti að duga í fyrstu 500 metrana.
Meira fékkst ekki í bili og stóð sennilega
ekki til að úthluta meiru. Davíð lét ýta upp
einum 200 metrum af vellinum yst við Sel-
látraána og fór síðan um 700-800 metrum
innar og lét ýta þar upp hinum enda vallarins,
en þá vantaði eina 400-500 metra á milli
endanna. Hann gekk síðan á fund ráðherra
og sagðist þurfa fé til að endar næðu saman.
Það fékkst og völlurinn var notaður í allmörg
ár, aðallega fyrir litlar vélar, en hefur ekki
fengið viðhald undanfarin ár.

Fyrir utan Bakka er jörðin Sellátrar. Eig-
inkona Davíðs, Guðrún Einarsdóttir lista-
kona, var fædd þar og uppalin og þar bjuggu
þau hjón síðustu æviárin. Guðrún var mikil
áhugamanneskja um gróður og skógrækt og
þekkt fyrir verk sín þar sem hún steypti
þurrkaðar jurtir í plast. Garðurinn við Sellátra
er verk hennar og enn sjást þar ýmsar plöntur
sem ekki eru algengar á Vestfjörðum, þó
hann hafi látið á sjá að undanförnu.

Lengra er ekki hægt að fara á bíl nema
með leyfi landeigenda en auðveld gönguleið
er áfram út með firðinum út að Arnarstapa
og út í Krossadal.

Á Arnarstapa er að öllum líkindum vestasti
trjálundur í Evrópu og hafa skógfræðingar
látið svo um mælt, að tré eigi ekki að geta
vaxið þarna. En það vita blessaðar plönturnar
ekki og því standa þarna nokkurra metra há

tré og bjóða vestanáttinni byrginn, okkur
gestum þeirra til skjóls og yndisauka. Í fjör-
unni fyrir neðan Stapa, eins og jörðin er
nefnd í daglegu tali, eru leifar af verbúðum
sem notaðar voru við útróðra úr Stapavíkum
fram undir 1930 af bændum úr Tálknafirði
sem áttu þarna útræði.

Í Miðvíkinni, sem er víkin innan við Stapa-
bæinn, voru þrjár varir, og alls munu hafa
verið fimm verbúðir við þessar varir. Enn
sér merki þessara verbúða og sumarið 1998
var gerð gangskör að því að endurreisa veggi
þeirra búða sem enn sáust og var unnið við
það verk í sjálfboðaliðavinnu af gestum og
heimamönnum.

Lendingarnar í Miðvík báru nöfnin Blaðra,
Miðvíkurvör og Hleinavör og sér þeirra
merki enn, þó langt sé síðan þær voru ruddar
síðast. Uppi í árdalnum ofan við tóttir ver-
búðanna má sjá greinileg merki grjótgarða,
sem notaðir voru til að þurrka steinbít á, og
hafa af sumum verið kallaðir hrýgjugarðar.
Ástæðan fyrir þessari nafngift var að þegar
steinbíturinn var aðeins farinn að harðna var
óhætt að hrúga honum meira saman á görð-
unum til að hægt væri að koma meiri fiski
fyrir í einu.

Þegar haldið er áfram út á túnið á Stapa
blasa Staparnir við, tveir bergstapar sem
rísa upp úr sjónum í Stapavíkinni. Þar fyrir
utan er Stapahlíðin og eftir henni liggur
greinileg gata út í Krossadal, ysta bæinn við
Tálknafjörð. Síðasti ábúandi í Krossadal var
Samúel Jónsson, sem oft hefur verið nefndur
listamaðurinn með barnshjartað.

Frammi í Krossadal er brekka sem kölluð
var Silfurbrekka. Hún er talin hafa fengið
nafn sitt af því þegar presturinn í Selárdal
áði þar og taldi silfrið sem hann hafði inn-
heimt af sóknarbörnunum í Tálknafirði.

Úr Krossadal er stikuð gönguleið um Sel-
árdalsheiði yfir í Selárdal við Arnarfjörð.
Mun þetta hafa verið ein af aðalleiðunum
milli fjarðanna. Presturinn í Selárdal þjónaði
Stóra-Laugardalskirkju frá því um 1700 og
fram til 1907, þegar sóknin fór undir Patr-
eksfjarðarprestakall. Fermingarbörn úr
Tálknafirði fóru því þessa leið er þau gengu
til spurninga hjá prestinum í Selárdal.

Á miðri Selárdalsheiði stendur stór varða
sem kölluð er Biskupsvarða. Hannibal Valdi-
marsson alþingismaður, sem lengi bjó í Sel-
árdal, lét hlaða hana upp aftur fyrir nokkrum
áratugum. Varðan hefur hins vegar látið á
sjá og orðin þörf að að hlaða hana upp aftur.
Leiðin yfir Selárdalsheiði er greiðfær göngu-
leið, vörðuð að mestu leyti, og tekur 5-6
tíma að fara hana yfir í Tálknafjörð. Þegar
komið er niður af heiðinni Selárdalsmegin
er bærinn Uppsalir, þar sem Gísli Gíslason
bjó og þekktur varð úr þættinum Stiklum
þar sem Ómar Ragnarsson heimsótti Gísla.

Utan við Krossadal eru Rimahlíðar og
enn utar Selárdalshlíðar. Þær eru brattar og
skriðurunnar og ekki ráðlegt að leggja í þær
nema vönum fjallamönnum með góðan
búnað. Yst á fjallgarðinum er fjallið Kópur
og Kópavík. Aðgengi að Kópavík er auð-
veldast úr Verdölum í Arnarfirði. Er þá farið
út í Selárdal og gengið í Verdali og upp úr
Ystadal yfir í Kópavík. Gönguleiðin er mjög
brött og erfið og það borgar sig að leita
leiðsagnar hjá heimamönnum áður en farið
er af stað.

Suðureyri við sunnanverðan Tálknafjörð, þar sem rekin var umsvifamikil
hvalveiðistöð á sínum tíma. Enn má þar sjá skorstein verksmiðjunnar en
annars eru mannvirkin miklu flest löngu horfin. Ljósm.  Mats Wibe Lund.



Tálknafjörður. Sveinseyrar-
oddinn skagar langt út í fjörðinn.

Inn með firðinum
að norðanverðu ...

Fyrir innan þorpið í Tálknafirði er að
vaxa upp skógur í landi Gileyrar, sem ásamt
jörðunum  Litla-Laugardal, Kvígindisfelli
og Hvammeyri tekur þátt í skógræktarverk-
efninu Skjólskógar á Vestfjörðum. Tálkna-
fjörður mun því innan fárra ára verða með
stærri skógarsvæðum á Vestfjörðum. Áhuga-
vert verður að fylgjast með þeim breytingum
á veðurfari og umhverfi sem verða við svo
umfangsmikla skógrækt.

Næsta jörð er Eysteinseyri, þar sem eru
vegamót til Bíldudals og Patreksfjarðar. Bær-
inn Hjallatún stendur innst í firðinum en
jörðin Norður-Botn er komin í eyði. Frá
Hjallatúni er þjóðleiðin Miðvörðuheiði sem
farin var inn á Barðaströnd og er þar komið
niður að bænum Haga á Barðaströnd. Leiðin
er nokkuð löng og mjög villugjörn í þoku og
slæmu skyggni.

... og út með honum
að sunnanverðu

Hinum megin fjarðarins er beygt út af
leiðinni til Patreksfjarðar og farið fram hjá
Höfðadal, Hvammeyri, Innari-Lambeyri og
eyðibýlinu Stekkjarbakka og út að Lambeyri,
þar sem er stikuð gönguleið yfir Lambeyrar-
háls yfir á Patreksfjörð. Leiðin er tiltölulega
auðveld en nokkuð brött Tálknafjarðarmeg-
in. Áður var ferja sem gekk yfir í Sveinseyr-
aroddann enda örstutt þar yfir.

Utan við Lambeyri er Suðureyri, þar sem
Norðmenn ráku á sínum tíma hvalveiðistöð.
Hún var starfrækt frá 1892 til 1911 og var
önnur stærsta hvalstöð Norðmanna á Vest-
fjörðum. Þeir hættu rekstri hennar þegar
hvalveiðar voru bannaðar vegna ofveiði en
því banni var aflétt árið 1930. Aftur var
hafinn rekstur hvalstöðvar á Suðureyri árið
1935. Íslendingar áttu og ráku stöðina en
notuðu norska hvalveiðibáta. Stöðin var
starfrækt fram til 1939 þegar heimsstyrjöldin
skall á og Norðmenn kölluðu bátana heim.
Frá Suðureyri var á árunum 1915-16 einnig
gert út selveiðiskip, hið eina sem Íslendingar
hafa átt, en þeirri útgerð var hætt þegar
skipið fórst í ís. Á Suðureyri er nú lítil
ummerki að sjá eftir hvalstöðina. Skorsteinn
verksmiðjunnar og veggir umhverfis hann
eru nánast það eina sem sjá má enn af bygg-
ingunum sem hýstu stöðina, en þær voru
flestar rifnar og fluttar á brott.

Á fjallaskaganum milli Tálknafjarðar og
Patreksfjarðar er fjallið Tálkni yst, en rétt
innan við það er Hvannadalur, verstöð þaðan
sem róið var á smábátum á fyrri tíð. Leiðin
þangað er erfið og um brattar skriður að
fara, en fær vönu göngufólki ef varlega er
farið.

Lilja Magnúsdóttir, leiðsögumaður.



Séð úr eynni Vigur á Ísafjarðardjúpi til lands. Fjallið Hestur blasir við milli Hestfjarðar og Seyðisfjarðar en nesið framan við fjallið nefnist Folafótur. Ljósm.  Christopher Lund.

Í eynni Vigur á Ísafjarðar-
djúpi stendur tíminn kyrr

Vigur er ein af þremur eyjum á Ísafjarðardjúpi. Hinar eru Æðey
og Borgarey og báðar miklu innar í Djúpinu. Vigur er einn af vin-
sælustu viðkomustöðum ferðafólks á Vestfjörðum og hefur með
réttu verið nefnd ein af helstu náttúruperlum landsins. Fuglalífið er
blómlegt og ekki síst er eyjan þekkt fyrir mikla lundabyggð og mik-
ið æðarvarp. Fjöldi annarra fuglategunda á þar einnig griðland.

Margar minjar um lífshætti fyrri tíma eru í Vigur og hefur verið
sagt að þar standi tíminn kyrr. Nokkuð er til í því, þó að kynslóðir
(og ferðafólk) komi og fari. Margt er lítið breytt frá því að séra Sig-
urður Stefánsson alþingismaður bjó þar á síðari hluta nítjándu aldar
en afkomendur hans hafa búið þar síðan mann fram af manni og gera
enn.

Hér skal fátt eitt nefnt af því sem skoðunarvert er í Vigur, en geta
verður um vindmylluna gömlu sem enn er í góðu lagi, hin eina sinn-
ar tegundar á Íslandi. Báturinn Vigur-Breiður mun vera um 200 ára
gamall en hefur alla tíð verið haldið vel við og skipt hefur verið um
viðina í honum eftir þörfum. Reyndar er talið að síðasta upprunalega
spýtan hafi verið endurnýjuð fyrir um tveimur áratugum. Enn er bát-
urinn prýðilega sjófær. Vegna fækkunar sauðfjár í eynni er hætt að
nota hann til að flytja féð til sumarbeitar upp á land en því hlutverki
gegndi hann um langan aldur og allt þangað til fyrir fáum árum.

Þegar farið er í veitingasalinn í Vigur er gengið gegnum hið fræga
Viktoríuhús, sem er bráðum hálfrar annarrar aldar gamalt. Þeir sem
vilja geta fengið þar rétti af borðum sjálfrar náttúrunnar í Djúpinu,
svo sem lunda, fiskisúpur og fleira af því taginu. Auk þess fæst þar
bæði bjór og léttvín.

Daglegar siglingar eru frá Ísafirði út í Vigur. Ný bryggja sem
byggð var fyrir nokkrum árum hefur breytt miklu. Aðgengið er nú
allt miklu betra en áður var, einkum fyrir eldra fólk sem gat átt í basli
að komast úr báti í land. Vindmyllan í Vigur er fornfáleg en samt í góðu lagi. Ljósm.  Christopher Lund.



Ísland er sannkallað ferðamannaland – endalausir
ferðamöguleikar til afþreyingar, alltaf eitthvað nýtt að sjá.
Hvernig væri að láta 2007 vera árið sem þú byrjaðir
að skoða Ísland?



Fjölskyldugarðurinn í Súðavík
Nýi fjölskyldugarðurinn í Súðavík, Ragga-

garður, er merkilegur að ýmsu leyti. Þó
kannski fyrst og fremst vegna þess, að hann
varð til vegna hugsjónar einnar konu, Vil-
borgar Arnarsdóttur í Súðavík. Garðurinn
hefur verið byggður upp á síðustu árum með
sjálfboðavinnu og frjálsum framlögum og
styrkjum úr ýmsum áttum. Þess má geta, að
bökuð hafa verið um tvö tonn af kleinum í
fjáröflunarskyni í þágu garðsins.

Raggagarður heitir eftir syni Vilborgar,
Ragnari Frey Vestfjörð, sem lést í bílslysi
árið 2001, tæplega átján ára að aldri. Vilborg
lítur á fjölskylduna sem hornstein samfélags-
ins og að hennar mati er ekkert dýrmætara
en að geta átt skemmtilega stund með börn-
unum í leik og útiveru. „Þessi gildi virðast
ekki vera nógu mikið í hávegum höfð meðal
stjórnmálamanna eða í samfélaginu í dag“,
segir hún. „Raggagarður er sannkallaður
kærleiksgarður“, bætir hún við. „Allt hefur
verið framkvæmt með hjartanu og sjálf-
boðavinnu einstaklinga, auk þess sem fyrir-
tæki hafa gefið vinnu sína eða skaffað vinnu-
vélar eða steypu eða hvað sem vantar hverju
sinni.“

Garðurinn er hannaður af Sigurði Friðgeir
Friðrikssyni landslagsarkitekt og hefur
formlegt starfsleyfi, enda er þar lögð megin-
áhersla á öryggi. Leiktæki eru frá Lappset í
Finnlandi og ætluð börnum á öllum aldri og
þá ekkert síður foreldrunum, öfunum og
ömmunum. Ekkert kostar að dveljast og
leika sér í Raggagarði.

Vilborg Arnarsdóttir (Bogga) er liðlega
fertug fjögurra barna móðir og verkakona.
„Með þessu framtaki er ég búin að sanna að
allt er hægt, ef bara viljinn er fyrir hendi og
ef maður trúir á verkefnið. Og það þýðir, að
allir geta látið gott af sér leiða, hvort sem mað-
ur er efnalítill eða efnamikill“, segir hún. Hópur sjálfboðaliða við vinnu í Raggagarði í Súðavík.

Ferðaþjónustan Grunnavík býður fjöl-
breytta þjónustu í Grunnavík í Jökulfjörðum.
Þar má nefna svefnpokagistingu, tjaldstæði,
eldunaraðstöðu, sturtu og margt fleira. Ferða-
þjónustan rekur einnig farþega- og þjónustu-

bátinn Ramónu og býður bátsferðir frá Bol-
ungarvík til Grunnavíkur og á aðra staði í
Jökulfjörðum og á Hornströndum.

Í Grunnavík er tilvalið að njóta náttúru-
fegurðar í stórbrotnu umhverfi í nálægð við

helstu perlur Jökulfjarða og Hornstranda.
Áætlunarsiglingar eru í boði frá Bolungarvík
til Grunnavíkur, Sléttu, Hesteyrar og Aðal-
víkur. Leiguferðir eru í boði til annarra staða
svo sem Hornvíkur. Dagsferðir eru fyrir

hópa til Grunnavíkur þar sem í boði er báts-
ferð, stutt gönguferð að kirkjunni í Grunna-
vík og kaffi og meðlæti að Sútarabúðum að
lokinni gönguferð. Mikilvægt er að panta
ferðir með góðum fyrirvaraí síma 854 8263.

Ferðaþjónustan Grunnavík
Jón Friðrik Jóhannsson ferðabóndi og skipstjóri í Grunnavík í Jökulfjörðum við farþega- og þjónustubátinn Ramónu.



Vestfirðir eru kjörlendi fuglaskoðara
Segja má að einkennisfuglar Vestfjarða

séu svartfuglar. Stærstu fuglabjörg Íslands
og Evrópu eru á Vestfjörðum. Stærsta álku-
byggð í heimi er í Látrabjargi. Einnig eru
nokkuð stórir stofnar af langvíu og stuttnefju
í björgunum og stærstu byggðirnar á Íslandi
eru á Vestfjörðum. Lundi er algengur í eyjum
á Breiðafirði og Ísafjarðardjúpi og í stóru
björgunum. Einnig er eitthvað af lunda í
Grímsey í Steingrímsfirði.

Ein af sjaldgæfum fuglategundum Íslands,
þórshaninn, verpir í fáeinum eyjum í
Breiðafirði. Flórgoði verpir í Reykhóla-
hreppi. Vaðfuglalíf er mjög áberandi í
Breiðafirði.

Rauðbrystingur er fargestur á Íslandi og
koma stærstu hóparnir til landsins um miðjan
maí en halda síðan áfram til Grænlands og
Kanada. Um og yfir 60% af rauðbrystingnum
sem á viðkomu á Íslandi kemur við í Breiða-
firði og ekki er óalgeng sjón að sjá nokkur
þúsund þeirra í hóp. Á milli tvö og þrjú
þúsund rauðbrystingar fara um Dýrafjörðinn
og þeir sjást víða annars staðar á Vestfjörð-
um.

Jaðrakan er að nema land á Vestfjörðum
og hefur orðið fimmföld fjölgun í Önundar-
firði og Dýrafirði síðustu 20 ár. Svipað er að
gerast víðar á landinu. Jaðrakaninn er samt
ennþá strjáll varpfugl á Vestfjörðum.

Á tjörnum og vötnum á láglendinu er
lómur víða einkennisfugl á Vestfjörðum. Á
fáum stöðum ef nokkrum verpir lómur eins
þétt og við Reykhóla. Á hálendi Vestfjarða

má finna frænda hans, himbrimann.
Yfir veturinn er víða hægt að sjá straum-

önd á Vestfjörðum en þá heldur hún sig úti
á annesjum. Straumöndin verpir hvergi ann-
ars staðar í Evrópu og þess vegna er hún
áhugaverður fugl fyrir evrópska fuglaskoð-
ara. Meðal annars má auðveldlega sjá hana
frá Óshlíðinni.

Hvítmáfur er vestfirskur fugl og verpir í
Breiðafjarðareyjum og víða meðfram strönd-
um Vestfjarða þar sem eru brattar hlíðar eins
og Stigahlíð, Óshlíð og Barðinn.

Hérlendis eru einna mestar líkur að sjá
örn í Breiðafirði en þar verpir þriðjungur
stofnsins. Stærstu æðarvörp landsins eru á
Vestfjörðum.

Löng strandlengja einkennir Vestfirði og
kemur það fram í fuglalífinu þar sem mikið
er af strandfuglum, svo sem sjófuglum og
vaðfuglum. Vegna þess hversu undirlendi
er víðast lítið á Vestfjörðum má sjá marg-
víslegar tegundir fugla á litlu svæði.

– Tekið saman af Böðvari Þórissyni hjá
Náttúrustofu Vestfjarða í Bolungarvík.



Að ferðast um á Vestfjörðum er eins
og að uppgötva Ísland upp á nýtt. Þeir
sem eiga ennþá eftir að berja þennan
landshluta augum ættu ekki að bíða með
það mikið lengur, því hér er svo margt
að finna sem kemur ferðamanninum
ánægjulega á óvart. Einkum á þetta við
um Suðurfirðina, þar sem ekki er beint
margmenninu fyrir að fara, en það fólk
sem hér býr tekur ferðafólki með kostum
og kynjum.

Náttúruperlurnar eru á hverju strái, en
þó kemst hér ekkert í samjöfnuð við
hinn óviðjafnanlega Fjallfoss (Dynjandi)
og hið yfirþyrmandi Látrabjarg hvað
fegurð og áhrifamátt snertir. Ægifagrir
firðir og kjarri vaxnar fjallshlíðar ramma
inn þessa einstöku mynd í landslagi
Íslands, sem býr í sjálfu sér yfir einhverju
undarlegu seiðmagni.

Það snýr enginn ósnortinn til baka
sem kemur á vestasta odda Evrópu og
spjallar þar við lundana augliti til auglitis
á brún hengiflugsins Látrabjargs eða
heimsækir vestustu byggðu ból á Íslandi
í Látravík, Breiðuvík og á Hnjóti.
Kannski er nálægðin við náttúruna líka
hvergi meiri en hér, og fyrir göngufólk
er svæðið í heild einstakt vegna þeirra
fjölmörgu gömlu hestaslóða og leiða
sem liggja hvarvetna yfir fjöll og heiðar.

Hér á Suðurfjörðunum er því ótal-
margt að sjá og upplifa, og því er gott að
vita að það er bjartsýnt og kraftmikið
fólk sem nú byggir upp og rekur gisti-
þjónustu og aðra ferðaþjónustu í þessum
einstaka landshluta og býður gesti vel-
komna á svæðið.

Vestustu
byggðu

ból á Íslandi

Ingi Gunnar Jóhannsson,
leiðsögumaður og tónlistarmaður.

Það var kominn morgunn. Alheiður him-
inn og kríurnar að garga. Fleiri fuglar tóku
undir og svo jörmuðu heimalningar. Rólegt
öldugjálfur stjórnaði taktinum. Það var eins
gott að drífa sig framúr og taka þátt í þessum
morgunsöng náttúrunnar.

Ilmur af tei og kaffi (þó aðallega kaffi
vegna þess að sá ilmur er sterkari) fyllti
fljótlega litla húsið okkar á fjörukambinum.
Korn og kruðerí var komið á borðið. Við
opnuðum út en óttuðumst aðeins að tveggja
vetra heimalningurinn myndi koma í heim-
sókn. Það gæti þýtt meiri þrif! Hann lét sig
þó hafa það að vera úti, en bauð okkur
fallega góðan dag á sína vísu, ásamt öllum
hinum sem þarna voru: kríurnar, einn máfur,

sandlóa, æðarfuglar, sendlingar og ein tildra!
Þetta var yndisleg veröld og við upplifðum
sæluríka tilfinningu, eins konar nautn sem
hvergi er hægt að finna nema úti í villtri
náttúru. Allt í einu tókum við eftir fleiri
persónum í þessu sjónarspili náttúrunnar.
Tveir selir stungu hausnum upp úr sjónum
og fylgdust forvitnir með okkur. Þetta fór
nú eiginlega fram yfir fullkomnun!

Yfir morgunverðarborðinu fylgdumst við
með selunum leika sér. Þeir voru skemmti-
legir og svo óskaplega fallegir. Hvað hann
guð er nú flínkur að skapa allar þessar dá-
semdir! Við spjölluðum um það þarna við
borðið hvað við ættum að gera þann daginn.
Það voru margir möguleikar. Það er svo

víða fallegt á svæðinu og svo margt að sjá.
Líklega flettum við Vestfjarðablaðinu til
þess að fá hugmyndir!

Við dvöldum á sunnanverðum Vestfjörð-
um í tæpa viku og höfðum nóg að gera.
Landslag og dýralíf er svo magnað, fagurt
og frítt. Ekki skal það allt upptalið, heldur
látið nægja að segja ykkur frá morgunstund-
inni góðu. Við áttum sérstaklega góðan og
skemmtilegan tíma og við rötuðum í ævintýri
á hverjum degi. Það var ekki alltaf sólskin,
en á þungbúnasta deginum fylgdumst við
með hafarnarpari og tveimur ungum þess í
lengri tíma. Ekki var það nú amalegt!

– Skúli Skúlason, rektor Hólaskóla og
Sólrún Harðardóttir, verkefnastjóri.

Alls staðar voru ævintýri!
Skúli Skúlason, rektor Hólaskóla, og Sólrún Harðardóttir, verkefnastjóri og námsefnishöfundur.

 á ferð um VestfirðiGestir
Sólrún Harðardóttir og Skúli Skúlason



Refur í Hornstrandafriðlandi.

Heimskautarefurinn var eina landspen-
dýrið hérlendis þegar landnámsmenn komu.
Vegna einangrunar íslenska refastofnsins
frá öðrum stofnum allt frá lokum ísaldar
fyrir um tíu þúsund árum hefur hann tals-
verða sérstöðu og hefur aðlagað sig aðstæð-
um hér á landi.

Refurinn er víðast veiddur hérlendis enda
getur hann gert usla í hlunnindanýtingu og
búskap. Á Hornströndum er refaveiði hins
vegar bönnuð. Ríkulegu fæðuframboði og
veiðibanninu er að þakka, að þar er mesta
refabyggð landsins. Á Vestfjörðum er strand-
lengjan hlutfallslega lengri en í öðrum lands-
hlutum, en tófan sækir mikið af fæðu sinni í
fjöruna. Auk þess eru hér stærstu fuglabjörg
landsins og þau eru mikil matarkista að
sumarlagi, bæði fyrir tófur og menn. Íslenska
refinn (melrakkann) má því með sönnu nefna
einkennisdýr Vestfjarða.

Refir skipta landsvæði niður í óðul þar
sem eitt par er á hverju. Stærð óðala fer eftir
fæðuframboði en 6-8 greni eru á hverju
óðali. Einungis eitt þeirra er þó notað hverju
sinni og því er mismunandi hversu langt
þarf að ganga til að finna greni í ábúð.

Vesturferðir á Ísafirði eru með ýmsar ferðir
í Hornstrandafriðland, þar sem refurinn er
sjaldan langt undan. Nánari upplýsingar má
finna á www.vesturferdir.is og í bæklingi
Vesturferða.

Refaskoðun í
Hornstranda-

friðlandi



Mestu sjávarbjörg Íslands eru á Vestfjörðum, annars
vegar björgin miklu á Hornströndum og hins vegar
Látrabjarg í Vestur-Barðastrandarsýslu. Við rætur þess
eru Bjargtangar, vestasti oddi Íslands og Evrópu.

Oft er talað um að Látrabjarg nái frá Bjargtöngum í
vestri að Keflavík í austri, alls um fjórtán kílómetra leið.
Reyndar er aðeins vestasti hlutinn hið eiginlega Látra-
bjarg. Við Djúpadal skiptir bjargið um nafn og heitir það-
an Bæjarbjarg að Geldingsskorardal en þar tekur við
Breiðavíkurbjarg inn að Lambahlíðardal. Innan við hann
er Keflavíkurbjarg sem nær inn í Keflavík.

Látrabjarg er vel á fimmta hundrað metra hátt þar sem
það er hæst og jafnframt eitt þéttsetnasta fuglabjarg heims.
Þar iðar allt af fugli framan af sumri og hver stallur er
setinn eins og raðað sé á jötu. Stærsta álkubyggð heims er
í Látrabjargi en annars verpa þar einkum lundi, fýll, lang-
vía, svartfugl, stuttnefja og rita. Fuglarnir verpa í nánu
sambýli í bjarginu en þó eru ein eða tvær tegundir gjarnan
ríkjandi í hverjum hluta þess.

Flestum verður það ógleymanlegt þegar þeir koma á
Látrabjarg í fyrsta sinn. Bjargið sjálft, kliðurinn í fuglunum,
sjávarniðurinn, útsýnið – allt.

Þegar ferðamenn fara út á Látrabjarg er ekið úr
Örlygshöfn yfir Breiðavíkurheiði og út að Látrum. Þar
liggur vegurinn yfir sandinn og fyrir Brunnanúp og þaðan
út á Bjargtanga. Þar stendur viti sem byggður var árið
1964 en fyrst var byggður viti á Bjargtöngum árið 1913.

Af bílastæðinu þegar komið er á áfangastað er gengið
upp að Ritugjá og Stefni. Þegar upp á Stefnið er komið er
gott útsýni inn að Barðinu, sem skagar fram úr bjarginu.
Hægt er að fylgja bjargbrúninni inn eftir öllu bjargi. Fara
verður varlega á við brún bjargsins vegna þess að víða
hefur lundinn grafið þar holur sem illa sjást.

Aðalstjarnan, ef svo má að orði komast, í hópi fuglanna
í Látrabjargi, er lundinn. Hann verpir í efsta hluta þess og
á kvöldin raðar hann sér á brúnirnar eins og eftir pöntun
og stendur þar sem fastast. Ferðalangar sem leggja leið
sína á Látrabjarg virðast endalaust geta dáðst að þessum
litla fagurnefjaða sjófugli, sem hvergi er spakari en einmitt
þar. Ef skriðið á maganum að lunda á Látrabjargi er oft
hægt að snerta hann áður en hann flýgur burt. Þetta er ein-
stakt, því að villtir fuglar eru yfirleitt mannfælnir. Sömu
lundarnir verpa í Látrabjargi ár eftir ár og geta orðið ára-
tugagamlir. Þannig má vera að þeir hafi smám saman van-
ist og lært að treysta ferðamönnum sem á Látrabjarg
koma, því að þangað kemur enginn til að vinna þeim mein.

Látrabjarg. Ljósm.  Mats Wibe Lund.

Látrabjarg – útvörður Íslands í vestri





Gistiheimilið Álftaland á Reykhólum.

Gistimöguleikar af ólíku tagi standa ferða-
fólki til boða í Reykhólahreppi.

Við Berufjarðarvatn er Hótel Bjarkalund-
ur, sveitahótelið gamalkunna sem nú hefur
verið tekið rækilega í gegn. Fyrir utan
gistinguna er þar veitingasala allan daginn,
bar og smáverslun. Við hótelið eru tjaldstæði
og aðstaða fyrir hjólhýsi og húsbíla.

Á Gistiheimilinu Álftalandi á Reykhól-
um eru eins og tveggja manna herbergi og

svefnpokapláss að auki. Í húsinu er góð
eldunaraðstaða og setustofa. Á sólpallinum
fyrir framan er heitur pottur, gufuklefi og
stórt grill. Aðgengi fyrir fatlaða er mjög
gott. Einnig er þar vel búið tjaldsvæði. Hægt
er að útvega ferðir í Skáleyjar á Breiðafirði
fyrir smærri hópa.

Við Grettislaug á Reykhólum, sem er mjög
góð 25 m útisundlaug, er tjaldsvæði og að-
staða fyrir hjólhýsi og húsbíla.

Í Reykhólaskóla gefst kostur á aðstöðu
fyrir stóra hópa sem ekki komast fyrir annars
staðar, svo sem ættarmót.

Bændagisting er á nokkrum stöðum í hér-
aðinu, svo sem á Miðjanesi á Reykjanesi, í
Djúpadal við Djúpafjörð og Fremri-Gufudal
í Gufufirði og á fleiri stöðum.

Nánari upplýsingar um þessa gististaði
og aðra í Reykhólahreppi fást á upplýsinga-
miðstöð ferðafólks í gömlu mjólkurstöðinni

á Reykhólum, sími 434 7830, netfang
hlunnindi@reykholar.is. Skrifstofan er í
tengslum við Hlunnindasýninguna á Reyk-
hólum og Bátasafn Breiðafjarðar, sem eru í
sama húsi.

Úti í Flatey og víðar í Breiðafjarðareyjum,
sem tilheyra Reykhólahreppi, eru einnig
ýmsir gistimöguleikar og þjónusta, sem gerð
eru skil annars staðar.

Gisting af öllu tagi í Reykhólahreppi

Segja má að á undanförnum árum hafi
orðið sprenging í golfíþróttinni á Vestfjörð-
um eins og annars staðar á landinu. Vest-
firsku golfvellirnir eru stöðugt að verða betri,
sem og tjaldsvæðin og þjónustan þar í kring.

Margir sem ferðast um landið koma við á
golfvöllum þar sem þeir eiga leið og taka
hring. Sumir safna jafnvel golfvöllum, eins
og kallað er, og til þess er hringferð um
Vestfirði tilvalin.

Golfvellir eru á sex stöðum á Vestfjörðum
og sumir þeirra hver öðrum betri og skemmti-
legri. Klúbbarnir á Vestfjörðum og vellir

þeirra eru þessir:
Golfklúbbur Bíldudals (GBB), Litlueyrar-

völlur.
Golfklúbbur Bolungarvíkur (GBO),

Syðridalsvöllur.
Golfklúbburinn Gláma á Þingeyri (GGL),

Meðaldalsvöllur.
Golfklúbbur Hólmavíkur (GHÓ), Skelja-

víkurvöllur.
Golfklúbbur Ísafjarðar (GÍ), Tungudals-

völlur.
Golfklúbbur Patreksfjarðar (GP), Vestur-

botnsvöllur.

Svo að Tungudalurinn við Ísafjörð sé tek-
inn sem dæmi, þá má fullyrða, að naumast
er hægt að finna betri aðstæður fyrir ferða-
fólk. Þar er friðsælt og gott tjaldsvæði við
endann á golfvellinum með allri þeirri að-
stöðu sem fólk þarf til að dveljast í nokkurra
daga golfferð. Meðal annars eru þar sturtur,
rafmagn fyrir húsbíla og tjaldvagna og
leiktæki fyrir börn. Og örstutt á golfvöllinn.

Aðstaðan hjá Golfklúbbi Ísafjarðar í
Tungudal er í alla staði mjög góð. Þar eru
tveir golfvellir, annars vegar góður 9 holu
golfvöllur og hins vegar 6 holu par 3 æfinga-

völlur sem er gjaldfrír fyrir alla, auk þess
sem gott æfingasvæði er í Tungudal.

Í Golfskálanum í Tungudal er í boði öll
helsta þjónusta sem þarf að vera til staðar á
golfvelli. Þar er veitingastaður með léttar
veitingar, verslun með vörur fyrir kylfinga
og leiga á golfsettum. Ferðamenn komast í
þvottavél og þurrkara. Síðast en ekki síst má
nefna, að í skálanum er þráðlaust internet
þar sem ferðafólk með fartölvur sínar með
sér getur komist á netið.

Eins og golfarar þekkja má finna upplýs-
ingar um klúbbana og vellina á golf.is.

Sex valla golfhringurinn á Vestfjörðum
Syðridalsvöllur við Bolungarvík.



og Sjóferðir Hafsteins og Kiddýjar í símum 456 3879 og 892 4879



Árneshreppur er nyrsta sveitarfélagið í
Strandasýslu. Þar búa nú einungis um fimm-
tíu manns en þeim mun meira er þar að
skoða, bæði minjar liðinna tíma og stórfeng-
leg og fjölbreytileg náttúran. Þar er jafnframt
í boði öll helsta þjónusta sem ferðafólk getur
þurft á að halda.

Ferðafólk í sumarleyfisferð norður í Ár-
neshrepp ætti endilega að nema staðar á
hálsinum milli Veiðileysufjarðar og Reykjar-
fjarðar og virða fyrir sér fjallasýnina til allra
átta. Síðan er haldið áfram niður að Búðará,
en þar er afleggjari til hægri og til sjávar.
Þarna var um aldir verslunarstaðurinn Kú-
víkur. Þó að naumast geti lengur að líta
önnur mannvirki frá liðnum tíma en gamlan
túngarð, hlaðinn úr grjóti, er mikil saga
bundin þessum stað. Löngum var gert út á
hákarl frá Kúvíkum og hákarlalýsið var
mikilvæg útflutningsvara.

Þegar haldið er inn með Reykjarfirðinum
er ekki langt til Djúpavíkur. Þar liggur verk-
smiðjuskrímslið fram á lappir sínar, eins og
það hefur verið orðað, leifar frá gullöld
síldaráranna á þessum slóðum á fyrri hluta
nýliðinnar aldar. Risavaxin verksmiðjuhúsin
standa líkt og minnisvarði um fallvaltleika
mannlífsins, minnisvarði um þá tíð þegar
Árneshreppur var eitt auðugasta sveitarfélag
landsins. Þarna hefur nú aðeins ein fjölskylda
aðsetur árið um kring, fjölskyldan sem rekur

Hótel Djúpavík. Í verksmiðjunni hefur verið
komið upp sýningu, sem rekur sögu síldar-
áranna í máli og myndum.

Gjögur við norðanvert mynni Reykjar-
fjarðar gæti verið næsti áningarstaður. Þar
var löngum hákarlaverstöð og fjölmargar
verbúðir. Um tíma á 19. öld voru átján skip
gerð þaðan út samtímis á hákarl til þess að
nægilegt væri ljósmetið í Köben og öðrum
stórborgum Evrópu. Á Gjögri er flugvöllur
og veðurathugunarstöð.

Áfram er ekið um rætur Reykjaneshyrnu,
þar sem auðvelt er að ganga ávala brekku
allt upp á topp. Síðan tekur Trékyllisvíkin
við, búsældarleg yfir að líta. Þar er komið á
galdraslóðir. Um miðja 17. öld voru þrír
Strandamenn brenndir á báli í Kistuvogi í
Trékyllisvík fyrir að bera ábyrgð á hneyksl-
anlegri hegðan kvenna við messugjörð í
Árneskirkju og fleiri smásyndir. Ekki bar
brennan tilætlaðan árangur því að djöfulleg
ásókn á konur hélt áfram í Trékyllisvík eins
og ekkert hefði í skorist. Raunar varð engin
sveit hérlendis fyrir öðrum eins galdraof-
sóknum meðan þær voru í tísku.

Í Grunnskólanum á Finnbogastöðum í
Trékyllisvík er ferðaþjónusta yfir sumartím-
ann, svefnpokagisting fyrir 20-30 manns og
tjaldstæði. Tvær kirkjur eru í Trékyllisvík,
gömul og ný, sín hvoru megin við veginn,
og báðar skoðunarverðar. Enginn prestur

situr lengur í Árnesi heldur er kirkjunum
þjónað frá Hólmavík.

Hjá býlinu Árnesi 2 í Trékyllisvík er
minjasafnið og handverkshúsið Kört, sem
er í eigu bóndans þar, Valgeirs Benedikts-
sonar. Húsið er byggt úr heimafengnum
rekaviði eins og vera ber. Þarna getur að líta
gamla og merka muni úr sögu sveitarinnar,
allt frá miðöldum til okkar tíma. Einnig er
þar til sýnis og sölu handverk og listmunir
heimafólks, meðal annars úr rekaviði, beini,
skógarviði og fleiri efnum. Skúlptúrar og
skartgripir eru unnir úr grjóti sem fengið er
í fjöllunum og fjörunni. Textílverk ýmiskon-
ar eru unnin af konum í sveitinni. Sumarið
2005 var reistur þarna minnisvarði um þá
sem brenndir voru fyrir galdra.

Fyrir norðan Trékyllisvík er komið í Norð-
urfjörð. Á Valgeirsstöðum er skáli Ferðafé-
lags Íslands, sem tekur 20-30 manns í
svefnpokagistingu, og þar er einnig tjald-
stæði. Í Norðurfirði er bæði bensínstöð og
almenn matvöruverslun, sem opin er alla
daga vikunnar, auk þess sem hægt er að fá
afgreiðslu utan venjulegs afgreiðslutíma ef
óskað er. Á sama stað er einnig gisting í
boði. Þarna er Sparisjóður Strandamanna
með útibú, sem annast alla almenna banka-
afgreiðslu. Frá Norðurfirði er gerður út far-
þegabátur, sem flytur fólk og sækir á nyrstu
svæði Stranda og allt á Hornstrandir.

Út með ströndinni er Krossneslaug í fjöru-
borðinu við ysta haf, vinaleg og vinsæl sund-
laug sem alltaf er opin. Ekki er amalegt á
ferð um Strandir að eiga notalega stund í
lauginni með úthafið ólgandi á aðra hönd og
Krossnesfjallið í öllu sínu veldi á hina.

Nyrsti bærinn í byggð í Strandasýslu er
Munaðarnes við Ingólfsfjörð. Þaðan blasa
Drangaskörð við, einhver hrikalegasta nátt-
úrusmíð á Íslandi. Bílfært er að eyðiþorpinu
Eyri við Ingólfsfjörð, en þar stendur enn
verksmiðja sem minnir á síldarævintýrið á
Ströndum.

Jeppar komast alla leið í Ófeigsfjörð, þar
sem hlunnindabændur dveljast á sumrum,
en síðan taka vegleysur við. Á síðari árum
hefur fjölgað þeim göngumönnum og unn-
endum óspilltrar náttúru sem leggja land
undir fót þarna norður um. Margir ganga
einnig suður Strandir úr Reykjafirði nyðri,
hjá Geirólfsgnúpi og um Skjaldabjarnarvík
og Bjarnarfjörð nyrðri. Þá er ekki úr vegi að
koma við hjá hlunnindabændum sem hafa
sumardvöl á Dröngum og nýta rekann og
æðarvarpið og veiða selinn. Síðan má ganga
um Drangaháls eða Drangaskörð suður á
bóginn.

Það er vandalaust að verja heilu sumarleyfi
í Árneshreppi. Og margir koma aftur og
aftur.

Leiðsögn um Árneshrepp á Ströndum
Gjögur við Reykjarfjörð syðri á Ströndum. Handan við hinn mikilúðlega Reykjarfjarðarkamb sér í mynni Veiðileysufjarðar. Ljósm.  Mats Wibe Lund.



Djúpavík á Ströndum
Enn má sjá í Djúpavík í Árneshreppi á Ströndum minjar

þess mikla athafnalífs sem þar var á sínum tíma og ber mest
á hinu tröllslega verksmiðjuhúsi síldarbræðslunnar. Söltunar-
stúlkur sem unnu á síldarplaninu bjuggu í húsi sem nefndist
Kvennabragginn, en þar er nú Hótel Djúpavík. Þarna hafa
hjónin Eva Sigurbjörnsdóttir og Ásbjörn Þorgilsson rekið
heilsárshótel um langt árabil og mun vandfundinn sérkenni-
legri og afskekktari staður fyrir slíkan rekstur.

Hátíðin Djúpavíkurdagar er haldin ár hvert og verður að
þessu sinni 17.-19. ágúst. Ýmsir aðrir viðburðir verða öðru
hverju í sumar, m.a. verður Heiða í Unun með tónleika
helgina 15.-17. júní.

Margvísleg afþreying er í boði fyrir gesti á Hótel Djúpavík
og má þar nefna sjóstangaveiði, leigu á bátum og kajökum
og útsýnisferðir á sjó og landi. Gönguleiðir eru við allra
hæfi, berjaland á haustin og rjúpnaveiði þegar hún er leyfileg.

Fyrir nokkrum árum var Sögusýning Djúpavíkur opnuð í
verksmiðjuhúsinu gamla og greinir þar í máli og myndum
frá síldarævintýrinu fræga. Sýningin er í sérstæðu umhverfi
í vélasal verksmiðjunnar og lýsir á skýran hátt uppgangi og
hnignun byggðar í Djúpavík. Skoðunarferðir um verksmiðj-
una eru daglega kl. 14 í sumar og fyrir hópa á öðrum tímum
eftir nánara samkomulagi. Líka er hægt að fá aðgang að
sögusýningunni alla daga.

Árið 1917 var fyrsti íbúinn skráður til heimilis í Djúpavík,
þegar ráðinn var umsjónarmaður við síldarsöltunarstöð Elías-
ar Stefánssonar. Þetta tímabil hefur verið kallað síldarævin-
týrið hið fyrra. Því lauk haustið 1919 í upphafi kreppurnar
miklu með gjaldþroti Elíasar. Árið 1934 hófst síðara síldar-
ævintýrið á Djúpavík. Þar voru á ferðinni stórbrotnir athafna-
menn sem stofnuðu hlutafélagið Djúpavík hf. um rekstur
síldarverksmiðju og síldarsöltunarstöðvar. Halldór Kiljan
Laxness fjallar í Guðsgjafaþulu á spaugilegan hátt um
viðburði þessa tímabils.

Verksmiðjan var rekin með miklum myndarbrag allt
fram undir 1950 en þá fór að halla verulega á ógæfuhliðina
vegna aflaleysis. Hlutafélagið Djúpavík hf. var leyst upp
árið 1970. Hótel Djúpavík á Ströndum. Ljósm. Claus Sterneck.



Þegar við hugsum okkur einhvern
stað til dvalar í sumarleyfi fjölskyld-
unnar verða Vestfirðir einatt fyrir val-
inu. Svona hefur þetta verið í rúman
áratug. Nokkur undanfarin ár höfum
við sótt endurtekið í að dvelja í Hænu-
vík, þar sem er algert frelsi frá símum,
tölvum, útvörpum og sjónvörpum, en
ekkert frelsi frá kríum, hundum, öldum,
fjallasýn, lækjum, sauðfé og minning-
um um horfna búskaparhætti. Börnin
okkar vita ekkert um Disneyland, Tívolí
eða annað slíkt, en líta á Hænuvík sem
einn allsherjar skemmtigarð.

Á meðan þetta breytist ekki komum
við alltaf aftur og njótum þess að bíða
eftir að vatnið sjóði upp í stóra pottinum
á litlu eldavélinni með heimatilbúna
rafmagninu í gamla bænum sem kennd-
ur er við Kitta landpóst.

Börnin okkar
vita ekkert um

Disneyland

Eva María Jónsdóttir.

Fyrir vestan – svolítil hugarbrot
- eftir Mats Wibe Lund ljósmyndara

   Við starf mitt sem
ljósmyndari á Ís-
landi í meira en
hálfa öld hef ég
bundist landi og
þjóð sterkum bönd-
um – sérstaklega
þeim svæðum þar
sem byggð er nú
nánast lögð af, eins
og á Barðaströnd-
inni og víðar á suð-
ursvæði Vestfjarða-

kjálkans.
Á mínum fyrstu ferðum kynntist ég hressu

fólki með sterka trú á framtíð sinnar sveitar.
Nú er öldin önnur; við blasir órækt og lokaðar
heimreiðar að bæjum þar sem áður var iðandi
mannlíf. Ég tek ofan fyrir þeim fáu sem enn
halda þarna úti búskap.

Minningarnar eru margar, eins og þegar
við Arndís á brúðkaupsferð okkar vestur
komum að Viggu gömlu – Vigdísi Ólafsdótt-
ur – þar sem hún sat við mjaltir í vegkantinum
við Brekku í Gufudalssveit. Það var svo
falleg kvöldstund, svo mikil kyrrð og ró –
og þegar við héldum áfram ferðinni var eins
og við hefðum rétt áðan kvatt góðu gömlu
dagana fyrir fullt og allt.

Ekki er nú langt eftir í Skálanes þar sem
Kaupfélagið rak útibú. Það var alltaf til-
hlökkun að koma þar við; kaupa sér steinbít
og spjalla um búskap og aflabrögð við Jón
Einar eða Ingibjörgu, og síðan Katrínu. En
svo einn góðan veðurdag var búið að loka,

enginn lengur til að þjóna ferðalöngunum –
og mikill er söknuðurinn.

Vegirnir voru skrautlegir í þá daga en
áfram komst maður þó, enda lá ekkert á.
Víða var stoppað til að ljósmynda óspillta
fegurð og taka menn tali. Næst var gert hlé
hjá Stefaníu Söbech og Hallbirni, sem ráku
veitingasölu í litla hvíta húsinu á Vattarnesi.
Við gáfum okkur góðan tíma, því þeim þótti
greinilega gaman að spyrja gestina út úr.
Það var eins og frásagnirnar gleddu Stefaníu
sérstaklega því hún var blind.

Eftir kaffi og gott meðlæti á Vattarnesi
var svo lagt á Þingmannaheiðina, en sú leið
var lögð af um 1965 – fjórtán árum eftir að
slóðin var rudd med jarðýtu. Eftir það fara
allir fína veginn um Skálmarfjörð, Kerlingar-
fjörð og Kjálkafjörð og inn í Vatnsfjörð –
falleg leið með mýmarga staði til að stoppa
og njóta einverunnar og útsýnisins suður
yfir Breiðafjörð. Betra gerist það hvergi.

Mikið vildi ég gefa fyrir að geta stillt
tímann til baka til þeirra daga þegar Hrafna-
Flóki kom hér fyrst og geta farið með honum
upp á fjallið þaðan sem hann sá til hafs í
norðvestur og gaf landinu nafn. Inn við
Vatnsdalsvatn er eins og tíminn hafi stað
kyrr í þúsund ár og því ekki erfitt að virða
fyrir sér umhverfið, loka svo augunum og
stilla sig aftur á landnámsöld. Það voru
spennandi dagar – það hlýtur að vera. Hvaða
framtíð ætli þau hafi séð fyrir sér?

Þegar utar kemur setja ljósu fjörurnar
sterkan svip á landslagið. Umbæturnar í
vegamálum frá því sem var í gamla daga eru

ævintýri líkastar. Vegurinn um Kleifaheiði
og yfir Hálfdán er gott dæmi um það.

Fyrst við erum komin í Patreksfjörð er
nauðsynlegt að bregða sér yfir á Rauðasand.
Þar næst liggur leiðin út með firðinum á
safnið hans Egils á Hnjóti og áfram til Birnu
og Kerans á hótelinu í Breiðavík. Fáum
okkur hádegismat og röltum svo í fjörunni
og slöppum af, en um kaffileytið förum við
yfir á Látrabjarg. Við beygjum til vinstri þar
sem stendur Keflavík (áður en farið er niður
að Hvallátrum) og keyrum áfram tæpa fjóra
kílómetra. Þar liggur gróf slóð langleiðina
niður að minnismerkinu vegna togara-
strandsins fræga. Svo er labbað í hálftíma til
suðurs út á bjarg, þar sem opnast eitt stór-
tignarlegasta útsýni sem hugsast getur. Tyll-
um okkur niður á bjargbrúnina og hlustum á
„tónleikana“ og virðum fyrir okkur loftfim-
leika fuglanna, þar sem hver tegund hefur
sitt eigið heimasvæði í bjarginu. Það er erfitt
að rífa sig í burtu héðan.

Annað hvort höldum við aftur til gistingar
í Breiðavík eða áfram yfir á Tálknafjörð, þar
sem er besta sundlaugin á svæðinu. Nú ræður
tíminn ferðinni, en fyrr eða síðar förum við
yfir Hálfdán til Bíldudals og út eftir Ketil-
dölum alla leið í Selárdal, þar sem Samúel
bjó og núna er verið að gera upp bæinn sem
safn. Búskapur er nú víðast lagður af en
landið talar sterkt til okkur eigi að síður.
Fjöllin hér nefna Bretar „table mountains“
vegna þess hversu slétt þau eru að ofan. Sagt
er að ofurhugar hafi lent flugvél þarna uppi
– en ég mæli nú ekki með því.

Króksfjarðarnes í forgrunni. Séð til suðurs yfir mynni Gilsfjarðar til Saurbæjar í Dalasýslu
(t.v.) en síðan taka við Tjaldaneshlíð og Fagradalshlíð. Ljósm.  Mats Wibe Lund.



Ketildalir við sunnanverðan Arnarfjörð. Ljósm.  Mats Wibe Lund.
Fyrir innan Bíldudal er feykifinn flugvöll-

ur og í Reykjafirði byggði ungmennafélagið
á sínum tíma sundlaug sem enn er í notkun,
reyndar án vörslu. Nú er aftur farið til fjalla
upp Hvanntóbrekku og yfir Helluskarð rétt
við hinar stórtignarlegu Hornatær. Ferðalagi

okkar um suðursvæði Vestfjarðakjálkans fer
senn að ljúka þegar við stingum okkur niður
í Vatnsfjörð og út að Brjánslæk þar sem
ferjan Baldur bíður okkar.

Á ferðinni höfum við séð mörg bæjarlönd
og marga afturenda upp úr lynginu. Sjálfur

hef ég ekki gerst svo frægur að tína nema
lítið eitt upp í mig – og vil ekki eiga sökótt
við nokkurn mann og benda á hvert mætti
fara.

Hin seinni ár hef ég oftar virt fyrir mér
landinu úr lofti og læt því slíkar myndir

fylgja. Um leið og ég þakka samfylgdina
reikar hugurinn aftur til allra þeirra sem ég
hef mætt á ferðum mínum um sveitirnar um
dagana. Göngum vel um þetta yndislega
land og skilum því vel í hendur komandi
kynslóða í virðingu við forfeðurna.

Hríshóll í Reykhólasveit. Ljósm.  Mats Wibe Lund.



Fyrstu kynni mín af Vestfjörðum fólu sér nánast
trúarlega upplifun. Þetta var fyrir tuttugu árum þegar
ég eyddi sumrinu ásamt hálfbróður mínum við hand-
færaveiðar á Breiðafirði. Róið var frá Ólafsvík. Ekki
er hægt að segja að skakið hafi skilað miklu þetta
sumar og kom margt til, m.a. ókunnugleiki á Breiða-
firðinum. Svo vildi einnig til að þetta sumar var
heimsmeistaramót í fótbolta og hafði það nokkur
áhrif á sjósóknina.

Dag einn á miðju sumri dóluðum við í mynni
Breiðafjarðar og var lítið að hafa. Sólin gyllti Snæ-
fellsjökul, sem er hvað fegurstur að sjá af sjó úr
norðri. Handan við glitti í hamrastálið Látrabjarg
sem maður hafði horft til hálft sumarið. Ég hafði oft
haft orð á því að það hlyti að vera magnað að stíma
upp undir bjargið og virða undrið fyrir sér, og í doða
dagsins var ákveðið að slá til. Ákveðið var að eyða
olíu í útsýnisferð undir bjarg. Það var ekki ferð til

fjár en auðurinn getur verið af ýmsum toga. Sannur auður er sjaldnast á reikningum gróðabankanna.
Ég hafði aldrei komið til Vestfjarða áður, svo þetta voru mín fyrstu kynni mín af fjórðungnum. Þegar nálgaðist bjargstálið

af hafi sló á mann þögn. Öll orð urðu svo smá og þarflaus gagnvart þessari mögnuðu náttúrusmíð. Það var rjómalogn og
sigið á kvöld þegar við komum undir bjargið. Drepið var á vélinni og látið reka. Maður settist fram á og mændi upp eftir
veggnum. Bergnuminn er eina orðið sem ég á til að lýsa upplifuninni. Þarna vaggaði maður á hægri öldunni á ógnarsmáum
koppi undir yfirþyrmandi smíð almættisins. Allt samhengi hlutanna breytist við slíka upplifun. Þetta var trúarleg reynsla
sem hverfur aldrei úr minni. Það er hverjum manni hollt að nálgast þetta náttúruundur. Neðan frá sjó ef kostur er.

Það var svo fyrir nokkrum árum sem ég kom loks á sömu slóðir og í þetta sinn landleiðina og kynntist öðrum hliðum á
þessu magnaða svæði. Þau kynni voru til að styrkja mig í þeirri trú, að það er einhver kynngi tengd þessum slóðum. Það er
galdur í landinu og hvernig sem árar nú um stundir eru hin sönnu verðmæti landsins bundin í þessum galdri.

Þó að erindi mitt á slóðirnar væri að vinna að heimildamynd ásamt Bergsteini Björgúlfssyni um myrkan kafla í sögu
Breiðavíkur voru heimsóknirnar þangað nærandi og eflandi. Kyrrð staðarins gefur honum helgi. Ljósar sandbreiðurnar sem
opna faðm móti haföldunni sem brotnar á ströndinni. Hún ber með sér skilaboðin um að maður er staddur við vestasta odda
Evrópu. Maður hugsar einnig til þess hversu stutt er í ála sem eru yfirfullir af fiski og minnist þess hversu mikil verðmæti
hafa verið dregin úr djúpi hafsins og til strandar.

Það berast býsna oft slæm tíðindi af atvinnumálum vestra og ófáir sem bölsótast út í kvótakerfið sem hafi gengið nærri
byggðum í fjórðungnum. Á sama tíma man maður aðdráttarafl þeirri orkustöðva náttúrunnar sem maður hefur kynnst vestra
og ávallt kalla. Ég verð þá alltaf jafnviss um að framtíð fjórðungsins sé björt – þrátt fyrir allt.

Hér eru orkustöðvar náttúr-
unnar, segir Kristinn Hrafnsson

Í Dynjandisvogi innst í Arn-
arfirði, rétt við þjóðveginn, er
fossinn Dynjandi, sem sumir
vilja heldur kalla Fjallfoss,
mestur fossa á Vestfjörðum.
Hann er einhver fegursti og
stílhreinasti foss landsins og
breiðist líkt og hvít svunta eða
jafnvel brúðarslör niður bung-
umyndað berg með klettastöll-
um.

Dynjandi ber nafn með
rentu því að drunurnar frá hon-
um heyrast langar leiðir. Ekki
síður ber hann nafnið Fjallfoss
með rentu, ef út í það fer.

Neðan við meginfossinn eru
nokkrir smærri fossar. Einn
þeirra er Göngumannafoss en
hægt er að ganga á bak við
hann.

Skammt frá þjóðveginum
rétt fyrir neðan fossana hefur
verið komið upp áningarstað
og tjaldsvæði fyrir ferðamenn.

Fossarnir og umhverfi þeirra
eru friðlýst náttúruvætti.

Fjallfoss
eða

Dynjandi
í Arnarfirði

Fjallfoss eða Dynjandi í Arnarfirði. Maðurinn við gljúfrið fremst á myndinni
er fremur lítill í samanburði við fossinn mikla. Ljósm.  Mats Wibe Lund.



Hornbjarg. Myndin er tekin um miðnætti á Jónsmessunótt, rétt þegar sólargangur er lengstur. Hægra megin er Hornvíkin en yfir bjargið sér til Látravíkur. Ljósm.  Mats Wibe Lund.

Hornbjarg og Hælavíkurbjarg
Stórfenglegustu standbjörg Íslands og

jafnframt mestu fuglabjörg landsins eru á
Vestfjörðum. Annars vegar Látrabjarg á suð-
vesturodda Vestfjarða, hins vegar björgin
miklu á Hornströndum – Hornbjarg og Hæla-
víkurbjarg. Milli þeirra miklu trölla er Horn-
víkin, láglend gróðurvin við Íshafið.

Hælavíkurbjarg er einn þverhníptur
hamraveggur. Bjargið dregur nafn sitt af
sérkennilegum klettadrangi sem stendur upp
úr sjónum framan við bjargið og heitir Hæll.
Annar drangur við hlið hans heitir Göltur.

Nyrsta nef Hornbjargs heitir Horn og draga
Hornstrandir nafn sitt af því. Horn er jafn-
framt nyrsti oddi Vestfjarða og miðpunktur
Hornstranda, en þar skiptast þær í Austur-
og Vestur-Strandir.

Hornbjarg er þverhnípt í sjó fram eins og
Hælavíkurbjarg og þar eru nokkrir háir og
mjög sérkennilegir tindar. Sá hæsti nær upp
í 534 metra hæð í hinum svipmiklu Kálfa-
tindum en nafnkunnastur þeirra er Jörundur.
Hornbjarg er hrikalegt en þó er minni hætta
að síga í það en Hælavíkurbjarg, þar sem
bjargbrúnin er lausari í sér.

Um aldir hafa menn gengið og sigið í
þessi björg til eggjatekju og fuglaveiði og
afkomendur bændanna á þessum slóðum
gera það enn á hverju sumri. Einn af vorboð-
unum á Ísafirði eru bjargmenn sem koma
með egg úr Hornbjargi og Hælavíkurbjargi
og selja á Silfurtorgi.

Farið var á mismunandi stöðum niður í
björgin eftir því hvort sóst var eftir eggjum
eða fugli. Þegar vaður (kaðall) var notaður á
annað borð var ýmist sigið eða farið niður á
handvað. Á brún Hornbjargs má enn sjá
gamalt brúnarhjól sem vaðurinn lék í. Fremst
á brúninni var hjólmaður sem fylgdist með
sigmanninum og stjórnaði þeim mönnum
sem voru innar og héldu um festina og
slökuðu henni eða drógu eftir því sem við
átti. Handvaður var aftur á móti festur við
jarðfastan stein uppi á brún og notaði bjarg-
maðurinn hann sér til halds og trausts.

Oft gengu menn einnig niður Harðviðris-
gjá í Hornbjargi til fuglaveiði. Gjáin dregur
nafn sitt af því, að þegar vindur blæs á norð-
austan skellur hann á syðri barmi gjárinnar
og endurvarpast þaðan á nyrðri barminn.
Við þetta verða miklar drunur og dynkir
sem helst líkjast fallbyssuskotum. Hljóðin
bergmála í hamraveggjunum beggja vegna,
þannig að mikið hljóðverk heyrist í bjarginu.

Ferðafólk sem kynnist þessum slóðum af
eigin raun á erfitt með að trúa því, að áður
fyrr var það sjálfsagður hlutur hjá búendum
á Hornströndum að ganga um þræðingana í
björgunum lausbeislaðir og án nokkurra örygg-
isráðstafana. Unglingarnir voru fljótir að
klifra úr sér lofthræðsluna, eins og það var kallað.

En ekki er ráðlegt að ferðafólk sé með
neina tilburði til klifurs í björgum, hvorki á
Hornströndum né annars staðar. Hælavíkurbjarg og séð vestur um til Hlöðuvíkur og Kjaransvíkur. Ljósm.  Mats Wibe Lund.







Borea Adventures -
ævintýraferðir
á norðurslóðum

Með félögunum í Borea Adventures á
Ísafirði er hægt að fara ævintýraferðir á 60
feta seglskútu (slúppu) og skoða vestfirska
náttúru í kyrrð og friði. Auk siglingarinnar
sjálfrar, þar sem vel fer um gestina og vel er
gert við þá í mat og drykk, eru í boði fjall-
göngur og önnur útivist - og skíðaferðir
þegar snjór er nægur. Meðal þess sem annars
er í boði í þessum ferðum, allt eftir áhuga og
færni hvers og eins, má nefna kajakróðra,
köfun, hjólaferðir á fjöll, klettaklifur og
jökulgöngur, auk þess sem rennt er fyrir
fisk.

Siglt er um norðursvæði Vestfjarða í fimm
til sjö daga og búið um borð í skútunni, sem
tekur 8-10 farþega. Einnig eru farnar sér-
stakar ljósmyndunarferðir um friðlandið á
Hornströndum undir leiðsögn sérfróðra
manna. Í náttúruskoðunarferðum er sérfræð-
ingur frá Náttúrustofu Vestfjarða til leiðsagn-
ar.

Auk ferða um norðursvæði Vestfjarða
gefst kostur á sérsniðnum skútuferðum til
annarra hluta landsins, svo og til austur-
strandar Grænlands og Jan Mayen. Frá Ísa-
firði til Grænlands eru innan við 200 sjómílur
og til Jan Mayen um 440 sjómílur.

Að Borea Adventures standa tveir þraut-
reyndir ferðagarpar á Ísafirði, þeir Sigurður
Jónsson (Búbbi), sem er skipaverkfræðingur
og skipstjóri, og Rúnar Óli Karlsson, land-

Skútan Aurora skríður út úr mynni Skutulsfjarðar á vit ævintýra norðan Djúps. Hnífsdalur í baksýn.
fræðingur og þekktur klettaklifrari, sem um
árabil var ferðamálafulltrúi Ísafjarðarbæjar.
Báðir eiga þeir að baki margar ævintýraferðir
víða um heim og hafa m.a. klifið hæstu fjöll
í Ölpunum og Andesfjöllum, kafað og róið
kanóum og flogið svifdrekum og stundað
yfirleitt allar helstu ævintýraíþróttir sem
nöfnum tjáir að nefna. Báðir eru þeir líka
reyndir björgunarsveitarmenn.

Skútan Aurora var smíðuð í Bretlandi
árið 1996 sérstaklega fyrir kappsiglinguna
Clipper Round the World og hefur farið
fjórum sinnum kringum hnöttinn. Fyrri eig-
andi var siglingakappinn frægi sir Robin
Knox-Johnston. Sumarið 2005 kom hann
við á Ísafirði á leið til Grænlands á skútunni,
sem þá nefndist Antiope Clipper. Kaup Ís-
firðinganna á þessum merkilega farkosti réð-

ust yfir karríkjúklingi og bjór í heimsókn
um borð.

Orðið borea er latneskt og merkir norður-
slóðir. Eins og fyrr segir nefnist skútan Aur-
ora, en aurora borealis er latneska heitið á
norðurljósunum.

Margvíslegan fróðleik til viðbótar um
ferðirnar, skútuna og þá Búbba og Rúnar
Óla má finna á www.boreaadventures.com.

Skútan bíður við festar meðan skroppið er á svigskíði. Gengið upp með sporði Drangajökuls. Rúnar Óli lítur til baka yfir Kaldalón.
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Ferðafólk!
Verið velkomin
til Súðavíkur

Frá Hlunnindasýningunni á Reykhólum.

Hlunnindasýningin á Reykhólum við
Breiðafjörð hefur vakið mikla athygli
ferðafólks frá því að hún var opnuð fyrir
nokkrum árum. Fyrir tveimur árum var aukið
verulega við húsnæðið þegar við hliðina var
opnaður vísir að breiðfirsku bátasafni.

Síðustu árin hefur verið haldinn héraðs-
dagur á Reykhólum, líkt og víða tíðkast, þar
sem heimafólk og gestir og brottfluttir koma
saman. Að þessu sinni verður Reykhóladag-
urinn að mjög hallandi sumri eða laugar-
daginn 1. september (sjá nánar atburðadaga-
talið hér í blaðinu).

Höfuðbólið Reykhólar í Austur-Barða-
strandarsýslu var um aldir einhver mesta og
ríkasta hlunnindajörð landsins. Þar sátu höfð-
ingjar og höfðu um sig fjölmenna hirð. Ill-
deilur með mönnum voru tíðar á fyrri öldum
og því var 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 einmitt meginstefið í Hlunninda-
sýningunni á Reykhólum. Hún er í gamla
samkomuhúsinu á Reykhólum, mjólkur-
stöðvarhúsinu gamla við afleggjarann niður
að þorpinu, þar sem einnig er upplýsinga-
miðstöð ferðafólks og sýning á handverki
heimamanna.

Á Hlunnindasýningunni er fjallað um nýt-
ingu selsins og æðarfuglsins og margra ann-

arra fuglategunda. Á veggjum og gólfi eru
myndir og uppsettir hlutir, meðal annars
selur flæktur í net. Textar eru bæði á íslensku
og ensku. Nokkur myndbönd eru í gangi
með myndum af lífi dýranna og ýmsu sem
tengist þeim. Hægt er að hlusta á enskan
texta með myndunum. Barnahorn er í saln-
um, útbúið með fjölda mynda af fuglum og
þar eru litir til að lita fuglana þegar búið er
að skoða þá. Yfir öllu vakir uppstoppaður

haförn í öllu sínu veldi, en Breiðafjörðurinn
og sveitirnar þar í kring eru helsta búsvæði
hans.

Það er fremur lítið mál að skreppa t.d. af
suðvesturhorninu í helgarferð til Reykhóla,
sem eru aðeins rúmlega 200 km akstursleið
frá Reykjavík og bundið slitlag alla leið
(síðasti kaflinn yfir Svínadal var kláraður í
fyrra). Helginni má verja til að skoða þessa
fögru sveit, þar sem landslag er mjúklátt en

afar fjölbreytt. Ferðamenn sem ekki eru í
húsbílum eða með tjald geta gist á einhverju
af gistiheimilinum í héraðinu, milli þess
sem þeir synda í Grettislaug á Reykhólum,
einni af bestu sundlaugum á Vestfjörðum,
notfæra sér merktar gönguleiðir í nágrenninu,
skoða Hlunnindasýninguna og bátasafnið
og ljúka svo ljúfri ferð með kvöldverði á
Hótel Bjarkalundi, þar sem líka er hægt að
gista.

Hlunnindasýning og Reykhóladagur
Reykhólasveit. Séð yfir Króksfjörð, hið sérkennilega nes Borgarland og síðan yfir Berufjörð til Reykhóla, sem eru á sléttlendinu fram undan Reykjanesfjalli. Leiðin út Reykjanesið

til Reykhóla liggur um hina grösugu og blómum skrýddu Barmahlíð. Fyrir framan er Breiðafjörðurinn með óteljandi eyjum, hólmum og skerjum. Ljósm.  Mats Wibe Lund.



Gerðar hafa verið endurbætur á húsnæði
Náttúrugripasafns Bolungarvíkur og hefur
umgjörð þess fengið upplyftingu sem hæfir
þessu metnaðarfulla safni, sem er hið fyrsta
sinnar tegundar á Vestfjörðum. Sýningar-
salurinn er yfir 300 fermetrar og við hann er
salur sem gerir það auðvelt að taka á móti
hópum. Náttúrugripasafn Bolungarvíkur og
Náttúrustofa Vestfjarða eru í samtengdu
húsnæði.

Náttúrugripasafn Bolungarvíkur er tileink-
að Steini heitnum Emilssyni jarðfræðingi,
sem var lengi skólastjóri þar í bænum. Steina-
safn hans er uppistaðan í steinasýningu safns-
ins, þar sem líta má gott yfirlit yfir íslenskar
stein- og bergtegundir. Einnig er surtar-
brandur sýndur á safninu.

Spendýrum og fuglum eru gerð góð skil

og á safninu er reyndar eitt stærsta og merki-
legasta safn uppstoppaðra fugla hérlendis,
með yfir 160 tegundum fugla, auk fjölda
afbrigða og aldursstiga. Þarna getur að líta
flestar tegundir íslenskra fugla og marga
flækinga að auki.

Þegar inn er komið heilsar blöðrusels-
brimill gestum en hvítabjörninn er ekki langt
undan, umkringdur selum, refum, minkum
og fuglum. Mikið fræðsluefni er helgað frið-
landinu á Hornströndum. Einnig eru öðru
hverju settar upp ýmsar sýningar tengdar
náttúrunni, sem standa yfir í lengri eða
skemmri tíma.

Náttúrustofa Vestfjarða sér um daglegan
rekstur Náttúrugripasafns Bolungarvíkur.
Starfsfólk hennar annast leiðsögn og fræðslu
fyrir safngesti og skólastofnanir á svæðinu.

Náttúrugripasafn-
ið í Bolungarvík

Vestfirðir eru draumasvæði kajakræðara
á Íslandi. Á norðanverðum Vestfjörðum eru
búsettir sumir af bestu kajakræðurum og
kajakkennurum landsins. Til Vestfjarða
koma þrautreyndir ræðarar til að róa um
fjölbreyttara svæði en þeim gefst kostur á
annars staðar og þangað koma líka nýgræð-

ingar til að læra listina og allt sem kajak-
ferðalögum viðkemur. Ekki er nauðsynlegt
að hafa farkostinn með sér því að nokkrar
kajakleigur eru á Vestfjörðum.

Meðal óskasvæða kajakræðara á Vest-
fjörðum eru Vatnsfjörður á Barðaströnd,
Önundarfjörður, Ísafjarðardjúp og Jökulfirð-

ir, þar sem leiðir og áfangastaðir eru við
allra hæfi. Vanir ræðarar og útivistarfólk
láta sér þau svæði hins vegar ekki alltaf
nægja. Sumir róa norður fyrir Hornstrandir
og damla árinni á lygnum sjó undir stór-
brotnustu standbjörgum landsins meðan
himinninn logar í miðnætursólarbáli norður-

slóða.
Þeir sem vilja komast í samband við vest-

firska kajakræðara, kennara og leiðsögu-
menn og vita meira um þá fjölbreyttu og
spennandi möguleika sem bjóðast, ættu að
hafa samband við Upplýsingamiðstöðvar
ferðamála eða Vesturferðir á Ísafirði.

Vestfirðir - draumaheimur kajakræðara





Flestir landsmenn hafa væntanlega farið hringveginn um Ísland, hringinn svo-
kallaða, þjóðveg númer eitt. Vestfirðir eru utan hans, en þar er hins vegar annar
hringur og ótrúlega stór. Ef sveigt er af þjóðvegi eitt og farið vestur Dali og yfir
Gilsfjarðarbrú, þar sem komið er inn á Vestfjarðakjálkann, og síðan ekinn án
nokkurra útúrkróka hringurinn vestur á Barðaströnd, norður til Ísafjarðar, inn
Djúp, yfir Steingrímsfjarðarheiði og suður um Strandir, þá hafa verið eknir tæp-
lega 700 kílómetrar þegar aftur er komið á þjóðveg númer eitt við Brú í Hrútafirði.
Þetta er liðlega helmingurinn af „stóra“ hringveginum, þjóðvegi eitt, sem er um
1.340 kílómetrar.

Og svo eru allir hinir vegirnir, jafnvel litlu hringvegirnir, út frá hringnum sjálf-
um á Vestfjörðum. Til dæmis eru um tólf kílómetrar frá Ísafirði, sem er rétt við
hringveginn, að minjasafninu fræga í Ósvör, og fimmtán kílómetrar til Bolung-
arvíkur. Og aðeins um sjö kílómetrar út með Önundarfirðinum til Flateyrar.

En á öðrum svæðum eru miklu lengri leiðir þar sem ótalmargt er að sjá. Þannig
er suðursvæði Vestfjarða heill heimur út af fyrir sig – Patreksfjörður, Tálknafjörður,
Bíldudalur, Sauðlauksdalur, Örlygshöfn, Hænuvík, Breiðavík, Hvallátur og sjálft
Látrabjarg, svo fátt eitt sé nefnt. Tröllavegurinn fyrir skagann milli Dýrafjarðar
og Arnarfjarðar, vegurinn sem þjóðsagnapersónan Elís Kjaran Friðfinnsson ruddi

með lítilli ýtu á sínum tíma, gleymist engum. Hann er hins vegar ekki mjög hentug-
ur fyrir lofthrædda.

Strandirnar norðan Hólmavíkur eru annar heimur, þar sem ekið er út af Vest-
fjarðavegi og ekið norður í Árneshrepp – Djúpavík, Trékyllisvík ... Og hvernig
væri að skreppa á Ingjaldssand, sveitina sérstæðu yst á skaganum milli Dýrafjarðar
og Önundarfjarðar? Eða verja vikutíma í Reykhólasveit, því víðlenda héraði þar
sem nánast allt er að sjá?

Einn heimurinn enn á Vestfjörðum, og ekki sá ómerkasti, er friðland Hornstranda.
En þar eru engir bílar, enginn hringvegur, enginn vegur. Engin jeppatraffík eins og
uppi á miðhálendi landsins. Aðeins bátsferðir til og frá en ferðafólkið gengur um
svæðið, einn dag eða heila viku og jafnvel tvær.

Vestfirðir verða ekki afgreiddir með einni heimsókn, einu sumarfríi. Þeir eru
ekki einn heimur utan við hringveginn stóra sem allir hafa farið og allir þekkja.
Vestfirðir eru margir heimar. Landfræðilega eru Vestfirðir mjög laustengdir við
landið sjálft eins og best sést á Íslandskorti. En þessi „næstum eyja“ er fjölbreyttari
að náttúrufari og yfirleitt öllu sem Ísland hefur að bjóða en nokkur annar
landshluti. Sá sem hefur ekki farið um Vestfirði hefur ekki kynnst Íslandi nema að
hluta.

Stóri hringurinn á Vestfjarða-
kjálkanum - og allir þeir litlu

Sólin skríður með sjóndeildarhringnum um miðnæturskeið. Horft út Ísafjarðardjúp frá Arnarnesi milli Skutulsfjarðar
og Álftafjarðar. Óshlíðin vinstra megin, Riturinn hægra megin. Ljósm.  Mats Wibe Lund.





Nýju sumarhúsin fyrir sjóstangaveiðigestina á Tálknafirði
eru í hlýlegu umhverfi skammt vestan við þorpið.

Í Morgunblaðinu í vetur birtist auglýsing
frá fjármögnunarfyrirtæki með mynd af
vörpulegum karlmanni og yfirskriftinni 3000
Þjóðverjar á Vestfjörðum. Fyrirsögnin vakti
talsverða forvitni og margir spurðu hvað
allir þessir Þjóðverjar væru að gera á Vest-
fjörðum. Jú, þeir komu vestur síðasta sumar
til að veiða fisk á sjóstöng.

Vestfirðingar hafa löngum verið þekktir
fyrir sjómennsku og fiskveiðar og við ætlum
að vera það áfram. Þessi hugmynd að selja
Þjóðverjum ferðir til Vestfjarða til að veiða
fisk á sjóstöng kviknaði úti í Þýskalandi í
samtali milli manns sem vann í ferðaþjónustu
og Vestfirðings sem þekkti vel til sjómenn-
sku við Vestfirði.

Hugmyndin var gripin á lofti og henni
hrint í framkvæmd af heimamönnum í Súða-
vík og Tálknafirði. Sumarbyggð í Súðavík
var þegar með mörg hús í rekstri sem hentuðu
vel í þetta verkefni en á Tálknafirði brettu
menn upp ermar og byggðu fimm ný sumar-
hús til að taka á móti Þjóðverjunum. Fyrir-
tækið Próton tók að sér að útvega báta og í
samvinnu við Bátasmiðju Guðmundar í

Hafnarfirði voru smíðaðir tíu bátar. Í byrjun
maí í fyrra var allt tilbúið og sumarið 2006
komu um 900 manns, mestmegnis Þjóðverj-
ar, til Súðavíkur og Tálknafjarðar, gistu þar
í sumarhúsum, leigðu sér hraðfiskibát og
veiddu fisk. Á kvöldin horfðu þeir út yfir
lognkyrra firðina og nutu veðurblíðunnar
og dvalarinnar á Vestfjörðum.

Í vetur bættist svo EagleFjord ehf. á
Bíldudal við sem áfangastaður fyrir sjó-
stangveiðimenn og með því jókst gistiplássið
til mikilla muna. Þar með var kominn grund-
völlur til að auglýsa ferðirnar á innanlands-
markaði og núna í sumar er stefnt að því að
bjóða Íslendingum upp á sjóstangaveiði.
Fyrirtækin Tálknabyggð á Tálknafirði,
EagleFjord á Bíldudal og Sumarbyggð í
Súðavík leigja út hús björt og rúmgóð hús
með öllum búnaði fyrir gesti sem vilja koma
á sjóstöng. Nánari upplýsingar um sjóstanga-
veiðina frá Súðavík, Bíldudal og Tálknafirði
má finna á vefjunum www.sudavik.is,
www.talknafjordur.is og www.bildudalur.is.

Bátarnir sem notaðir eru til veiðanna eru
hraðskreiðir bátar úr trefjaplasti, svipaðir og

margir smábátasjómenn hringinn í kringum
landið gera út allan ársins hring á króka-
veiðar. Fyrirtækið Próton ehf. rekur bátana
og leigir þá út í samvinnu við rekstraraðila
húsanna á hverjum stað. Fyrirtækið Fjord
Fishing ehf. er síðan samningsaðili fyrir
hönd fyrirtækjanna þriggja við þýsku ferða-
skrifstofuna sem selur ferðirnar hingað til
lands og öll vinna fyrirtækin náið saman að
markaðssetningu og uppbyggingu þjónust-
unnar.

Staðirnir þrír, Súðavík, Tálknafjörður og
Bíldudalur, eiga það sameiginlegt að vera
þekktir fyrir einstaka veðurblíðu og stutta
leið á gjöful fiskimið. Veðursældin á stöð-
unum gerir það að verkum, að nánast alltaf
er fært á sjó til að renna fyrir fisk í fjörðunum
og því auðvelt að komast á sjóstöng þegar
ferðamanninum hentar.

Fyrir þá sem ekki hafa prófað er ógleyman-
legt að renna fyrir fisk um borð í báti úti á
sjó, heyra öldugjálfrið við skipshliðina og
gargið í múkkanum sem bíður eftir að fá bita
af fiskinum þegar búið er að gera að, finna
kyrrðina og friðinn og njóta útsýnisins og

náttúrunnar. Allt í kring rísa tignarleg fjöllin
á Vestfjörðum, það glampar á sjóinn í sólinni
og þegar fiskurinn bítur á og er dreginn um
borð er auðvelt að gera sér í hugarlund lífs-
baráttu kynslóðanna sem sóttu björg í bú í
greipar hafsins um aldaraðir og lögðu þannig
grunn að velsæld okkar Íslendinga í dag.

Sjóstangaveiði á Vestfjörðum, gisting í
hlýlegum og notalegum húsum við sjávar-
síðuna, vestfirskt umhverfi og náttúra, eru
upplifun sem enginn Íslendingur ætti að láta
framhjá sér fara. Frá Bíldudal, Súðavík og
Tálknafirði er stutt til næstu staða fyrir þá
sem vilja fara í skoðunarferðir í nágrenninu.
Fallegar gönguleiðir eru út frá öllum stöðum,
bæði auðveldar og líka erfiðar fyrir þá sem
vilja leggja meira á sig, og á öllum stöðum
er tiltölulega stutt í alla þjónustu, búðir,
sundlaugar, söfn og annað sem ferðamenn
vilja skoða á ferð sinni um landið.

Vestfirðingar taka vel á móti gestum sínum
og gera sitt besta til að allir fari ánægðir
heim. Velkomin vestur!

– Lilja Magnúsdóttir, svæðisleiðsögu-
maður á Tálknafirði.

Sjóstangaveiði frá Súða-
vík, Bíldudal og Tálknafirði



Miðnæturglóð í Bolungarvík. Ljósmyndir: Baldur Smári Einarsson.

Séð frá höfninni í Bolungarvík yfir til Óshyrnu sem er rauðlituð í skini kvöldsólar.

Ný upplýsingamið-
stöð í Bolungarvík

Ný og glæsileg upplýsingamiðstöð ferða-
þjónustunnar hefur verið opnuð í Bolungar-
vík. Hún er neðst við Vitastíginn, í gamla
EG-húsinu, þar sem veitingastaðurinn Finna-
bær var um tíma, í sama húsi og Náttúru-
gripasafn Bolungarvíkur. Á sama stað eru
bækistöðvar Drymlu, félags handverksfólks

í Bolungarvík, þar sem margvíslegt handverk
er til sölu.

Ferðafólk er hvatt til að nýta sér upplýs-
ingamiðstöðina til að fá sem besta vitneskju
um allt það sem Bolungarvík, fólkið og
umhverfið hafa að bjóða gestum. Þar er nýr
sími: 450 7010.



Eitt af bestu sundlaugarmannvirkjum á
Vestfjörðum er í Bolungarvík. Í tilefni af
þrjátíu ára afmæli Sundlaugar Bolungarvíkur
fá 15 ára og yngri frían aðgang að lauginni
allt þetta ár. Sundlaugin er hluti af íþrótta-
miðstöðinni í Bolungarvík, þar sem m.a. eru
sánabaðstofa og þreksalur til afnota fyrir
laugargesti.

Núna í sumar verður tekinn í notkun glæsi-

legur sundlaugargarður með vatnsrennibraut
og betri aðstöðu til sólbaða, auk þess sem
aðrar endurbætur koma í gagnið og heitu
pottunum fjölgar.

Tjaldsvæði Bolvíkinga er við hliðina á
íþróttamiðstöðinni. Þar hefur öll aðstaða
fyrir ferðafólk verið bætt mikið á undanförn-
um árum og tengingar og þjónusta í boði af
nánast öllu tagi sem ferðamenn þurfa.

Sundlaugargarði kom-
ið upp í Bolungarvík

Sundlaugin í Bolungarvík

Kauptúnið Hnífsdalur er við samnefnda
vík, Hnífsdalsvíkina, í utanverðum Skutuls-
firði að vestan, aðeins um fimm kílómetra
frá Ísafirði. Hnífsdalur var dæmigert fiski-
þorp sem óx upp kringum útræði og fisk-
verkun. Fólki fjölgaði þar mjög á áratug-
unum kringum 1900. Íbúafjöldinn komst
yfir 450 manns um 1920 en frá þeim tíma
hefur farið heldur fækkandi.

Í hugum margra er Hnífsdalur á síðari
árum nánast hluti af Ísafirði, einkum eftir
fyrri sameininguna, sem svo er stundum
kölluð, rétt eftir 1970. Þá sameinuðust

byggðirnar við Skutulsfjörð, annars vegar
Ísafjarðarkaupstaður og hins vegar Eyrar-
hreppur sem Hnífsdalur tilheyrði, í eitt sveit-
arfélag undir nafni Ísafjarðarkaupstaðar.
Núna er hinn gamli Ísafjarðarkaupstaður
hluti af sveitarfélaginu Ísafjarðarbæ, sem
varð til við sameiningu sex sveitarfélaga
árið 1996.

Þegar ekið er frá Ísafirði til Bolungarvíkur
er farið um Hnífsdal áður en lagt er á Óshlíð-
arveginn fræga. Líklega er fjallahringurinn í
fáum þorpum þrengri og stórbrotnari en í
Hnífsdal.

Enn er fiskiðnaður helsti atvinnuvegurinn
í Hnífsdal. Innan við Hnífsdalsvíkina er
aðsetur og vinnslustöð Hraðfrystihússins-

Gunnvarar, sem er stærsta sjávarútvegsfyrir-
tækið á Vestfjörðum. Margir sem búa í Hnífs-
dal sækja þó vinnu á Ísafirði.

Hnífsdalur - í þröngum fjallafaðmi
Séð yfir Hnífsdal til austurs. Við bryggjuna vinstra megin á myndinni er Hraðfrystihúsið-Gunnvör, en þar fyrir

ofan liggur vegurinn inn Eyrarhlíð til Ísafjarðar. Handan Skutulsfjarðar er Kirkjubólshlíð. Ljósm.  Mats Wibe Lund.



Drangsnes – notalegt
þorp við Steingrímsfjörð

Drangsnes er lítið kauptún við norðanvert
mynni Steingrímsfjarðar á Ströndum, rúm-
lega þrjátíu kílómetra akstur frá Hólmavík.
Þorpið dregur nafn sitt af steindrangi miklum
sem þar stendur og kallast Kerling. Drang-
urinn er eitt af þeim tröllum sem ætluðu að
grafa Vestfirði frá meginlandinu forðum og
stofna sjálfstætt tröllaríki á kjálkanum, en
mennirnir máttu eiga meginlandið. Þetta fór
út um þúfur því að sólin kom upp og breytti
tröllunum í steindranga.

Byggð á Drangsnesi er frekar ung. Áður
var þar blómleg bújörð en þéttbýli fór ekki
að myndast fyrr en um 1925 og óx þá hratt.
Afkoma íbúanna hefur frá upphafi grund-
vallast á sjósókn og fiskvinnslu. Undanfarin
ár hafa þó hvers kyns þjónustustörf komið
meira við sögu í atvinnulífi Drangsnesinga.

Frá 1996 hafa Drangsnesingar á hverju
ári haldið Bryggjuhátíð sem er hin besta
skemmtun fyrir alla aldurshópa. Að þessu
sinni verður hún laugardaginn 21. júlí.

Margs konar þjónusta er í boði á Drangs-
nesi og í nágrenni þorpsins. Þar er ný og

glæsileg útisundlaug ásamt heitum pottum
og gufubaði en jafnframt er hægt að skreppa
í heita potta sem eru þar í fjöruborðinu.

Skammt út af Drangnesi er Grímsey,
drottning Steingrímsfjarðar. Þar er gríðarlega
stór lundabyggð og náttúran í miklum blóma.
Skoðunarferð í Grímsey er ævintýri líkust.
Þangað eru bátsferðir og tekur siglingin frá
Drangsnesi innan við tíu mínútur.

Nýtt gistihús var opnað á Drangsnesi í
vor. Skjólgott tjaldstæði með snyrtiaðstöðu
er við samkomuhúsið Baldur á Drangsnesi.
Kaupfélag Steingrímsfjarðar rekur verslun
á Drangsnesi og þar er einnig póstafgreiðsla
og bensínsjálfsali. Þá hefur heimafólk rekið
litla handverksverslun undanfarin ár, Gallerí
Snót, í gömlum söluskála rétt ofan við
bryggjuna.

Drangsnes er skemmtilegur áfangastaður,
bæði fyrir þá sem eru að leita sér að fjöl-
breyttri afþreyingu og vilja hafa eitthvað
skemmtilegt fyrir stafni. Þorpið hentar einnig
vel fyrir þá sem vilja einungis upplifa þá kyrrð
og ró sem jafnan ríkir í litlum sjávarplássum. Hákarlahjallur við Hamarsbæli skammt innan við Drangsnes.

Reglulegu flugi til Patreksfjarðar var hætt
fyrir nokkrum árum. Flugstöðvarhúsið stóð
nánast ónotað um skeið en í fyrra var opnaður
þar veitingastaður, sem nefnist Völlurinn.

Patreksfjarðarflugvöllur er við sunnan-
verðan fjörðinn beint fram undan Sauðlauks-
dal. Sandhólarnir í Sauðlauksdal og ljósgul
fjaran eru sérkennileg umgjörð á þessum
stað, en handan fjarðarins er þorpið á Patr-
eksfirði.

Tilvalið er að fá sér gönguferð upp í
Sauðlauksdal. Þar eru merktar gönguleiðir
auk þess sem  gaman að ganga í kringum
vatnið og njóta náttúrunnar. Á Vellinum er
hægt að kaupa veiðikort til að veiða í vatninu.

Séra Björn Halldórsson, skáldprestur í
Sauðlauksdal um miðja 18. öld, var frum-
kvöðull í garðrækt og jarðyrkju hérlendis og
ræktaði kartöflur fyrstur Íslendinga, eins og
frægt er. Séra Björn lét gera varnargarð

gegn uppblæstri á jörð sinni, en sandurinn
var mjög ásækinn eins og bæði fyrr og síðar.
Garðurinn hlaut nafnið Ranglátur, vegna
þess að prestur lagði þá kvöð á sóknarbændur
að hlaða hann í þegnskylduvinnu. Enn má
sjá hluta af garðinum í Sauðlauksdal. Þessi
garður er fyrsta tilraun sem vitað er til að
hafi verið gerð hér á landi til að hefta sandfok.
Í Sauðlauksdal er minnismerki um séra
Björn. Þar er falleg kirkja, sem smíðuð var

árið 1863. Turninn var ekki á henni í fyrstu
en talið að hann sé frá fyrstu árum síðustu
aldar.

Eftir að hafa átt góðan tíma í Sauðlauksdal
er gott að koma á Völlinn og fá sér eitthvað
í svanginn, hvort sem það er kaffi og meðlæti
eða góð fullburða máltíð. Síðan er hægt að
rölta niður í fjöru og leika sér í alvöru sandi.
Það hefur sýnt sig, að enginn er of gamall til
að leika sér í fjörunni.

Veitingastaður í flugstöðinni við Patreksfjörð
Séð yfir Sauðlauksdal, þar sem einkennilegur ljósgulur sandur er einkennandi, bæði í fjörunni og uppi til landsins. Gamla flugbrautin,

Patreksfjarðarflugvöllur, er niðri við sjóinn og flugstöðin þar sem núna er veitingastaðurinn Völlurinn. Ljósm.  Mats Wibe Lund.



Það sem er rétt í dag er iðulega úrelt á
morgun. Ekki er heppilegt að vera með hand-
bók eða upplýsingar frá því í fyrra eða jafnvel
frá liðinni öld, þegar ferðast er um landið.
Meira að segja geta upplýsingar sem liggja
fyrir að vori verið orðnar rangar eða úreltar

þegar líður á sumarið.
Veitingastaðir og gististaðir koma og fara,

enda þótt meginreglan á Vestfjörðum sé sú,
að þeim fari fjölgandi og þjónustan verði
fjölbreyttari. Nauðsynlegt er að hafa upplýs-
ingar 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 upplýsinga-
miðstöðvar ferðamála, sem eru í flestum
byggðakjörnum á Vestfjörðum, eða við Vest-
urferðir á Ísafirði. Þar eiga að vera nýjar og

réttar upplýsingar á hverjum tíma um nánast
allt sem ferðamanninum viðkemur.

Síminn hjá Upplýsingamiðstöðinni á Ísa-
firði er 450 8060. Þar fást jafnframt upplýs-
ingar um aðrar upplýsingamiðstöðvar á Vest-
fjörðum.

Leitið alltaf nýjustu upplýsinga!

Fyrirtækið Hvíldarklettur ehf. á Suðureyri
hefur á skömmum tíma lagt verulegt fjár-
magn til uppbyggingar ferðaþjónustu í kring-
um sjóstangaveiði á Suðureyri og Flateyri.
Gert er ráð fyrir að taka á móti um 1.500 til
1.800 ferðamönnum á hverju sumri næstu
árin í samstarfi við þýska ferðaskrifstofu, en
gistinætur verða á annan tug þúsunda. Að
mati Elíasar Guðmundssonar framkvæmda-
stjóra Hvíldarkletts er þessi fjöldi hámark
þess sem Suðureyri og Flateyri geta annað.
Hann telur að vaxtarmöguleikar á Suðureyri
séu þegar fullnýttir en stefnt er að frekari

uppbyggingu á Flateyri. Síðar verður e.t.v.
einnig horft til Þingeyrar í þessum efnum í
ljósi reynslunnar á hinum stöðunum tveimur.

Á undanförnum mánuðum hefur verið
unnið að því að tryggja hinum mikla fjölda
ferðamanna gistingu og var meðal annars
gripið til þess að flytja inn sumarhús frá
Kanada. Jafnframt hefur verið unnið að
endurnýjun og breytingum á tíu húsum á
Suðureyri, sem notuð verða sem gistirými,
auk leiguhúsnæðis á Flateyri. Til sjóferðanna
lét Hvíldarklettur sérhanna og smíða 22 báta
hjá bátasmiðjunni Seiglu á Akureyri og voru

þeir afgreiddir í vor.
Heildarfjárfesting Hvíldarkletts vegna

kaupa og breytinga á húsnæði, bátakaupa og
annarra hluta mun vera yfir 400 milljónir
króna og mun þetta vera stærsta uppbygging-
arverkefnið í ferðaþjónustu á Vestfjörðum
fyrr og síðar. Grundvöllurinn að uppbygg-
ingunni er langtímasamningur við þýsku
ferðaskrifstofuna Vöglers Angelreisen, sem
sérhæfir sig í sjóstangaveiðiferðum víða um
heim.

Dvölin hjá hverjum hópi sjóstangaveiði-
manna er ein vika. Þeir kaupa allar daglegar

nauðsynjar á staðnum og eykur það mjög
veltuna í söluskálunum, sem naumast gætu
borið sig á svo litlum stöðum án ferðaþjón-
ustunnar. Auk þess fara gestirnir í skipu-
lagðar skoðunarferðir þar sem meðal annars
er farið á söfnin í Ósvör í Bolungarvík og
Neðstakaupstað á Ísafirði og endað á fisk-
veislu á veitingastaðnum Fernando’s á Ísa-
firði. Sumir eru jafnframt með bílaleigubíla
meðan á dvölinni stendur.

Þegar allt er saman talið skapast í kringum
sjóstangaveiðina fjöldi starfa við þjónustu
af ýmsu tagi.

Hvíldarklettur og sjóstangaveiðin – umfangs-
mesta ferðaþjónustuverkefni á Vestfjörðum

Elías Guðmundsson, framkvæmdastjóri Hvíldarkletts ehf., á Suðureyri.



Eftirspurn eftir gistingu á Suðureyri hefur
aukist mjög eftir að farið var af stað með
klasaverkefnið Sjávarþorpið Suðureyri. Frá
því í fyrra hafa verið gerðar miklar umbætur
á umhverfi VEG-gistingar og veitingahúss-
ins Talisman, en það var opnað um mitt
sumar í fyrra. Utan hins hefðbundna ferða-
mannatíma hefur Talisman áunnið sér vin-
sældir fólks á svæðinu.

Vörur undir vörumerkinu Sjávarþorpið
Suðureyri – The Original Fishing Village,

merktar hinum glaðbeitta Bobby Fisherman,
voru seldar á Suðureyri í fyrrasumar og
mátti m.a. kaupa sérmerktan bjór, sælgæti
og ís. Í ár verður fleiri vörum bætt við en
sérmerktir bolir, harðfiskur, sælgæti og fiskur
frá Íslandssögu verða til sölu á Suðureyri og
jafnvel víðar.

Sú stefna hefur verið mörkuð, að á allra
næstu árum verði Suðureyri þekktasta sjáv-
arþorp á Íslandi með blómstrandi mannlíf
og fjölbreytt atvinnulíf. Þorpið verði aðdrátt-

arafl ferðamanna, jafnt innlendra sem og
erlendra, og þekkt fyrir aðlaðandi bæjarbrag
og vistvænt samfélag.

Það sem einkennir Sjávarþorpið Suðureyri
er að það er vistvænt þorp hvað varðar orku-
og vatnsöflun ásamt vistvænum atvinnuhátt-
um. Þaðan er gerður út fjöldi smábáta sem
sækir á hin gjöfulu fiskimið svæðisins. Fisk-
urinn er veiddur á vistvænan hátt á línu eða
handfæri og unninn nýr og ferskur eftir að
komið er í land á Suðureyri.

Sjávarþorpið Suðureyri – vistvænt samfélag

Upplýsingamiðstöð ferðamála á Ísa-
firði er í Edinborgarhúsinu, Aðalstræti
7. Hún er landshlutamiðstöð sem þjónar
öllum Vestfjarðakjálkanum en er rekin
af Ísafjarðarbæ með styrk frá Ferða-
málastofu. Miðstöðin er opin allt árið
en í sumar er opið virka daga kl. 8-19
og um helgar kl. 10-17. Yfir veturinn
er opið virka daga kl. 9-17. Síminn er
450 8060 og netföng info@vestfirdir.is
og info@westfjords.is.

Auk miðstöðvarinnar á Ísafirði eru á
sumrin starfræktar upplýsingamið-
stöðvar víða um Vestfirði: Í húsnæði
handverkshópsins Drymlu í Bolungar-
vík, s. 450 7010, í húsnæði handverks-
hópsins Koltru á Þingeyri, s. 456 8304
og 891 6832, við sundlaugina á
Tálknafirði, s. 456 2639, við sundlaug-
ina Bröttuhlíð á Patreksfirði, s. 456
1523, í húsnæði Hlunnindasýningar-
innar á Reykhólum, s. 434 7830, og í
Félagsheimilinu á Hólmavík, s. 451
3111.

Upplýsinga-
miðstöðvar

ferðamála á
Vestfjörðum

Hér í hinu sögufræga Edinborgarhúsi
við Aðalstræti er Upplýsingamiðstöð

ferðamála á Ísafirði. Edinborgar-
húsið er eitt af þremur menn-

ingarhúsum Ísafjarðarbæjar. Það var
reist árið 1907, eða fyrir réttri öld,

eftir teikningum Rögnvaldar Ól-
afssonar, sem kallaður hefur verið

fyrsti íslenski arkitektinn.

Á Reykhólum við Breiðafjörð vinnur
áhugafólk að því að koma upp breiðfirsku
bátasafni. Þegar er um tugur gamalla báta
kominn í hús, þar sem gestir geta skoðað þá
yfir sumartímann, en ámóta margir aðrir eru
enn í geymslu á ýmsum stöðum. Á hinum
árlega Reykhóladegi hafa gömlu bátarnir
skipað veglegan sess tvö síðustu árin.

Um þetta verkefni hefur verið stofnaður
félagsskapur sem heitir því langa nafni
Áhugamannafélag um stofnun Bátasafns
Breiðafjarðar á Reykhólum. Félagsmenn eru
búsettir víða en eiga breiðfirskar rætur. Helsti
frumkvöðullinn er Aðalsteinn Valdimarsson,
skipasmiður úr Breiðafjarðareyjum. Síðustu
misserin hafa Aðalsteinn og félagar hans
komist yfir um tuttugu gamla báta úr Breiða-
fjarðareyjum og héruðunum í kringum
Breiðafjörð og bjargað mörgum þeirra frá

bráðri eyðileggingu.
Auk þess hafa Aðalsteinn og félagar hans

smíðað eftirmynd af einum hinna gömlu
báta, sem tímans tönn hefur leikið illa. Meist-
arinn að því verki er Hafliði Aðalsteinsson,
sonur hins landskunna bryggjusmiðs hjá
Hafnamálastofnun, Aðalsteins Aðalsteins-
sonar úr Hvallátrum, en hugðarefni hans var
að koma upp breiðfirsku bátasafni. Áhuga-
mannafélagið fylgir nú fram þeim draumi
hans.

Áhugamannafélagið hefur aðstöðu til
bráðabirgða í Mjólkurstöðinni gömlu rétt
ofan við þorpið á Reykhólum, þar sem
Hlunnindasýningin á Reykhólum er einnig
til húsa. Hugmyndin er að byggja nýtt hús
fyrir væntanlegt Bátasafn Breiðafjarðar í
samvinnu við Reykhólahrepp og fleiri. Þetta
hús yrði byggt við Mjólkurstöðvarhúsið gamla

og mynduð ein heild úr þessum byggingum,
þar sem aukið og endurbætt hlunnindasafn
og veitingarekstur yrðu einnig veigamiklir
þættir.

Auk þess sem þarna yrðu gamlir bátar,
ýmist uppgerðir eða misjafnlega lúnir og
illa farnir, svo og eftirmyndir hinna gömlu
báta, yrðu þar verkfæri og vélar allt frá
dögum Ólafs Teitssonar skipasmiðs í Sviðn-
um á Breiðafirði (f. 1810) og til okkar daga.

Einn af þeim merku bátum, sem þegar eru
komnir á ný til virðingar á Reykhólum, er
bringingarbáturinn Friðþjófur. Hann lá á
hvolfi á Miðhúsum í Reykhólasveit í hálfa
öld en Ragnar Jakobsson úr Reykjarfirði á
Ströndum, bátasmiðurinn kunni í Bolungar-
vík, gerði hann upp fyrir Þjóðminjasafnið
fyrir nokkrum árum.

Bátasafn Breiða-
fjarðar á Reykhólum

Eftirmynd Staðarskektunnar svokölluðu í smíðum á Reykhólum. Við bátinn eru þrír af frumkvöðlum Bátasafns Breiðafjarðar, þau Hafliði
Aðalsteinsson, Ásdís Thoroddsen kvikmyndagerðarmaður og Aðalsteinn Valdimarsson. Þess má geta, að Thoroddsenættin er upprunnin

á Reykhólum og á liðnu sumri var komið þar upp minnismerki um ættföðurinn Jón Thoroddsen, skáldsagnahöfund og sýslumann.



Lundinn í
bjarginu

Ferðalangar á Látrabjargi geta dáðst nánast
endalaust að lundanum, sem oft er nefndur
prófastur, þessum litla, fagurnefjaða sjófugli,
sem hvergi er spakari en einmitt þar. Ef
skriðið er að honum á maganum og höndin
rétt út, þá er oft hægt að snerta fuglinn áður
en hann flýgur burt. Þetta er einstakt, því að
villtir fuglar eru jafnan mannfælnar skepnur
og nýta sér vængina til að breikka bilið milli
sín og mannanna.

Látrabjarg er þéttsetnasta fuglabjarg lands-
ins. Þar verpa fýll, rita, álka, stuttnefja og
langnefja en aðalstjarnan er lundinn. Hann
verpir í efsta hluta bjargsins og á kvöldin
raðar hann sér á brúnirnar eins og eftir pöntun
og stendur þar sem fastast.

Sömu lundar verpa í Látrabjargi ár eftir ár
og geta orðið áratugagamlir. Þannig má vera
að þeir hafi smám saman vanist ferðamönn-
um og lært að treysta þeim, því að þangað

kemur enginn til að vinna þeim tjón.
Lundinn er hraðfleygur með litla vængi

sem gera hann klaufskan og klunnalegan.
Sumir brotlenda nánast á bjarginu en þeim
virðist ekki verða meint af.

Skömmu eftir heimkomu af vetrarslóðum
sest lundinn upp og kannar lundabalana,
sem eru grasbalar sundurgrafnir eftir lunda.
Hann helgar sér þar holu og heldur tryggð
við hana.

Veður og tíðarfar hefur áhrif á heimkomu
lundans eins og annarra sjófugla. Sumir eru
á áætlun en aðrir tefjast vegna illviðra og
sjógangs. Seinki prófastsfrúnni verulega tek-
ur prófasturinn stundum saman við aðra, en
skilur svo við hana ef hann endurheimtir þá
gömlu.

Fullorðni lundinn sefur á sjónum yfir nótt-
ina en árla morguns heldur hann til veiða.
Síðla dags situr lundi við lunda, hver við

sína holu, eða þá að hann raðar sér á bjarg-
brúnina. Þar hvílir hann sig, gapir og geispar
og snyrtir sig. Mikilvægt er að reisa sig, slá
saman vængjum og dilla stéli. Þannig er lundalíf.

Ungi lundans kallast kofa. Þegar kofan
yfirgefur lundabalana er komið fram í ágúst
og fararsnið á mörgum farfuglum. Koma
lundans ár hvert boðar vor og hlýindi en
brottför hans af varpstöðvum boðar haust
og napra vinda. Ungfuglar halda á Nýfundna-
landsmið en eldri fuglar halda sig á hafinu
suðaustur af Grænlandi.

Áhugi á náttúruljósmyndun fer vaxandi í
takt við almenna umhverfisvitund fólks. Það
sem þú sérð ekki, það þekkir þú ekki. Það
sem þú þekkir ekki þykir þér ekki vænt um,
og það sem þér þykir ekki vænt um verndarðu
ekki. Náttúruljósmyndun og fuglaskoðun
krefjast útiveru og mega teljast vanabindandi
áhugamál.

Bandaríkjamaðurinn Joe Van Os sérhæfir
sig í skipulagningu ljósmyndaferða til margra
af ævintýralegustu og afskekktustu stöðum
heims. Þó að Ísland geti varla talist afskekkt-
ur viðkomustaður - a.m.k. ekki í hugum Ís-
lendinga sjálfra - teljast ferðirnar hingað
ævintýraferðir með áherslu á náttúru lands-
ins. Toppurinn á tilverunni á Íslandi hjá Joe
er Látrabjarg. Hvergi er tekið meira af mynd-
um en þar. Látrabjarg er ótrúlegur staður,
segir Joe, besta lundabyggð í heimi til að
ljósmynda. Og hann hefur heimsótt þær allar.
Joe segir marga spyrja hvers vegna hann fari
alla þessa leið bara til að mynda lundann
þegar hægt er að fara til mun aðgengilegri
staða. Hann svarar: Það er hvergi eins og
hér, þar sem fólk liggur á bjargbrúninni með
linsuna nánast ofan í fuglinum. Þetta er
hvergi hægt annars staðar, hvergi í heimin-
um. Prófið að gúgla Joe Van Os.



Kvöldverður í Kjallaranum í Bolungarvík: Ólafur Kristjánsson fyrrv. bæjarstjóri, Lillý kona hans og Viggó Bjarnason.
Á veggnum eru ljósmyndir af nafngjöfum hússins á fyrri tíð, Einari Guðfinnssyni og Pétri Oddssyni og eiginkonum þeirra.

Kjallarinn í
Einarshúsi í
Bolungarvík

Veitingastaðurinn Kjallarinn er í einu af
elstu og merkustu húsum Bolungarvíkur,
Einarshúsi við Hafnargötuna, sem áður
nefndist Péturshús og var byggt árið 1904.
Ragna Magnúsdóttir er vert í Kjallaranum,
en eiginmaður hennar, Jón Bjarni Geirsson,
keypti húsið á 50 þúsund krónur vorið 2003.
Seljandinn var Bolungarvíkurkaupstaður,
sem hafði fengið þetta sögufræga hús að
gjöf frá útgerðarfyrirtækinu Nasco þremur
árum áður. Húsið var afar illa farið og raunar
niðurrifsmatur og langtum minna en einskis
virði, ef saga þess í kaupstaðnum hefði ekki
komið til. Þegar Jón Bjarni gerði tilboð sitt
í húsið sagði hann að markmiðið væri „að
reisa það til fyrri virðingar og koma því í
upprunalegt horf“.

Undanfarin ár hefur mikil vinna verið
lögð í viðgerðir og endurbyggingu á þessu
fornfræga húsi og miklum fjármunum varið
til þeirra. Meðal annars hefur Húsafriðunar-
sjóður lagt fé til verksins, enda hefur húsið
mikið menningarsögulegt gildi.

Húsið hlaut í daglegu tali nafngiftirnar
Péturshús og síðan Einarshús vegna þeirra
manna sem þar bjuggu ásamt fjölskyldum
sínum og voru hvor á sínum tíma helstu
athafnamennirnir í Bolungarvík. Þegar Pétur
Oddsson reisti húsið fyrir rétt rúmri öld var
það talið með stærstu og myndarlegustu
íbúðarhúsum landsins. Af Pétri og fjölskyldu
hans er mikil og reyndar alveg einstæð ör-
lagasaga. Einar Guðfinnsson útgerðarmaður
keypti húsið árið 1935 og bjó þar áratugum
saman ásamt fjölskyldu sinni eða allt þar til
stigarnir urðu rosknu fólki heldur erfiðir.

Fyrsta baðkerið í Bolungarvík, sem vatn
var leitt að, var í Einarshúsi. Þar fengu ýmsir
utan heimilis að baða sig, þar á meðal lækn-
irinn. Um það segir Einar gamli Guðfinnsson
í endurminningum: „Það var nú svo um
þann ágæta mann, að þótt hann væri greindur,
þá var hann misgreindur. Hann virtist til
dæmis ekki vera sterkur í eðlisfræðinni, ef
dæma má af aðförum hans í baðkerinu í
Einarshúsi. Hann fleytifyllti ævinlega bað-
kerið, áður en hann fór niður í það, og þá
náttúrlega sullaðist úr kerinu og flóði út um
allt gólf.“

Hvað sem því líður, þá er aftur líf og starf
í Einarshúsi í Bolungarvík. Hægt og sígandi
er verið að gera húsið upp meðan vertinn
Ragna Magnúsdóttir stendur fyrir veitinga-
rekstri í kjallaranum, þar sem flest minnir á
gamla sjómennskutíð.

Halldór Halldórsson bæjarstjóri
á Ísafirði kemur í heimsókn í Kjallarann

í Bolungarvík og spjallar við gesti.



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

Grillvörur - gasvörur
Leikföng - Gjafavara
Góða ferð!

Hafnarstræti 6, Ísafirði, sími 456 3990

Einleikjahátíðin ACT ALONE á Ísafirði
Kómedíuleikhúsið stendur á hverju sumri

fyrir leiklistarhátíðinni ACT ALONE á í
listasalnum Hömrum á Ísafirði. Hátíðin er
helguð einleikjum og er meðal fárra slíkra
sem helga sig þessu sérstaka leikhúsformi.
Það er ekki eina sérkenni hennar því að frá
upphafi hefur verið ókeypis á ACT ALONE
og gefst því fólki frábært tækifæri á að
komast frítt í leikhús og kynna sér um leið
þetta sérstaka leikhúsform. Einnig er rétt að
geta þess, að ACT ALONE er eina leiklistar-
hátíðin sem haldin er árlega hérlendis.

Upphafið að ACT ALONE hátíðinni er
stutt saga en ævintýrið hefur þó heldur betur
verið skrautlegt. Það var í byrjun maí 2004
sem einleikarinn Elfar Logi fékk þá flugu í
höfuðið að halda einleikjahátíð á Ísafirði.
Hann hafði þá sjálfur leikið í nokkrum ein-
leikjum hjá Kómedíuleikhúsinu. Eins og
kunnugt er, þá eru Vestfirðingar furðufuglar
margir hverjir og skjótir til verka. Nokkrum
símtölum og ýmiskonar reddingum og pæl-
ingum síðar, nánar tiltekið mánuði seinna,

var haldin einleikjahátíð á Ísafirði. Á
dagskránni voru þrír íslenskir einleikir og
einnig var haldinn fyrirlestur um einleiks-
formið. Hátíðin heppnaðist mjög vel og var
þegar ákveðið að halda aðra hátíð að ári.
Dagskráin var þá mun viðameiri eða með 10
einleikjum. Þar á meðal var gestaleikur frá
Króatíu og að auki voru haldnir fyrirlestrar.
Kvikmyndafyrirtækið digi-Film á Ísafirði
gerði heimildamynd um hátíðina, sem sýnd
var í Sjónvarpinu á liðnu hausti. Hún ber
heitið Leikur einn og er í leikstjórn Jóhann-
esar Jónssonar.

Þriðja ACT ALONE hátíðin í fyrrasumar
var ekki síður glæsileg. Þá var boðið upp á
þrettán einleiki, tíu íslenska og þrjá erlenda.
Óhætt er að segja að sýningarnar hafi verið
mjög ólíkar og fjölbreyttar og gefið góða
mynd af því hversu margþætt einleikjaform-
ið er. Erlendir gestir hátíðarinnar voru Ole
Brekke frá Danmörku, Zeljko Vukmirica
frá Króatíu og Eric Bogosian frá Bandaríkj-
unum. Segja má að hápunktur hátíðarinnar

hafi verið koma Bogosians
en hann er einn fremsti ein-
leikari nýliðinnar aldar.
Tvær nýjungar voru á ACT
ALONE í fyrra. Ole og

Zeljko stýrðu  leiklistarnámskeiði og haldinn
var bókamarkaður þar sem í boði voru ýmis-
konar verk er tengjast leiklist.

Í ljósi þess hversu vel hátíðinni hefur
verið tekið hefur verið ákveðið að lengja
hana um einn dag. Fjórða ACT ALONE
hátíðin mun því standa í fimm daga og
verður dagana 27. júní til 1. júlí í sumar.

ACT ALONE hefur sannað tilverurétt

sinn, þökk sé frábærum listamönnum og
ekki síður fyrirtækjum og einstaklingum
sem stutt hafa verkefnið. Stjórn ACT
ALONE 2007 skipa Brynja Benediktsdóttir,
Elfar Logi Hannesson, Jón Viðar Jónsson
og Marsibil G. Kristjánsdóttir. Nánari upp-
lýsingar um ACT ALONE og dagskrá há-
tíðarinnar er að finna á vefnum www.acta
lone.net.

Elfar Logi Hannesson leikari á Ísafirði, upphafsmaður ACT ALONE.

Vesturferðir á Ísafirði koma á hverju ári með margar
nýjungar inn á ferðamarkaðinn. Hér er greint frá nokkrum
þeim helstu sumarið 2007. Nánari upplýsingar um þessar
ferðir og fleiri til má finna á vefnum vesturferdir.is.

Kajakferðir í Heydal í Mjóafirði
Mjóifjörður við Ísafjarðardjúp er einstaklega vel fallinn

til kajakróðurs. Veðursæld er mikil og útsýni fagurt út
fjörðinn norður að Drangajökli. Í boði eru tvær mismunandi
langar ferðir. Í þeirri styttri er róið frá Heydal inn að
Hörgshlíðarpotti, þar sem menn liðka stirða vöðva, og aftur
til baka. Í þeirri lengri er róið frá Látrum framhjá selalátri.
Oft sjást hvalir og fuglar eru á sveimi. Komið er í land og
nesti snætt. Bíll fylgir alla leið. Ferðinni lýkur í Hörgs-
hlíðarpotti.

Ljósmyndaferðir í Vigur
Tvisvar í viku í sumar gefst ferðamönnum kostur á að

fara klukkan 10 að morgni út í Vigur. Heimferðin er ekki
fyrr en um 16.30 svo að ferðafólki gefst rúmur tími til að
taka myndir af lunda, teistu, kríu, æðarfugli og fjallahringn-
um. Kaffiveitingar seinnipartinn eru innifaldar en gestir
þurfa að taka hádegismatinn sinn sjálfir.

Sumarhús og sjóstöng
Vesturferðir hafa nú fengið á leigu sumarhús og íbúðir

víða á Vestfjörðum. Íbúðirnar eru af öllum stærðum og
gerðum í Súðavík, á Bíldudal og Tálknafirði. Íbúðirnar eru
vel búnar og þær er hægt að fá leigðar til lengri og skemmri
tíma. Þá er í boði sjóstangaveiði á litlum bátum. Þrír til
fimm geta farið í einu og ef siglt er innfjarða er ekki þörf á
sérstökum skipstjórnarréttindum. Tilvalið til að ná sér í
ódýra soðningu.

Hestaferð í Heydal í Mjóafirði
Heydalur er kjarri vaxinn og eftir botni hans liðast

Heydalsá með smáfossum og flúðum. Í dalnum eru nokkur
stór gil sem setja svip á umhverfið. Í styttri ferðinni er farið
um dalinn í 1-2 klst. Í þeirri lengri er riðið inn dalinn og upp
á heiði að Ausuvatni, þar sem bragðgóður urriði bíður eftir
að bíta á agnið.

Nýjar ferðir hjá Vestur-
ferðum sumarið 2007

Pakkaferðir í Jökulfirði
Það þarf ekki að vera mikið mál að skreppa í Jökulfirði.

Boðið er upp á svefnpokagistingu í Sútarabúðum í Grunna-
vík og Læknishúsinu á Hesteyri. Þó að gistingin sé ekki
íburðarmikil er hún mjög notaleg og gestgjafarnir yndis-
legir. Eldunaraðstaða er á báðum stöðum. Allt í kring eru
skemmtilegar gönguleiðir. Frá Grunnavík er gaman að
ganga yfir á Flæðareyri og upp í sögufræga kirkjuna. Frá
Hesteyri er gaman að ganga yfir í Aðalvík og fara í
kirkjugarðinn eða inn að hvalveiðistöðinni á Stekkeyri.

Þá var í Jökulfjörðum öldin önnur. Minjar
um gamla verksmiðju innan við Hesteyri.



Veðursældin á Bíldudal á sumrin er einstök. Frá hátíðinni Bíldudals grænar árið 2005.

Fjölskylduhátíðin Bíldudals grænar er haldin annað hvert ár á Bíldudal. Núna í
sumar er hún haldin í þriðja sinn, dagana 28. júní til 1. júlí 2007. Hátíðin hefur þá
sérstöðu að Arnfirðingar sjá sjálfir um öll skemmtiatriði, enda er hún liður í því að
viðhalda þeirri miklu menningar-, lista- og sagnahefð sem Arnfirðingar hafa löngum
verið þekktir fyrir og skila henni til komandi kynslóða.

Markmið hátíðarinnar er þríþætt: Að kynna ferðafólki arnfirska menningu, efla
tengsl milli Arnfirðinga og auka tekjur af ferðafólki í byggðarlaginu. Yfir þrjátíu
manns vinna í sjálfboðavinnu við hátíðina að þessu sinni. Verkefnið er á forræði
Arnfirðingafélagsins í Reykjavík, en margir aðilar hafa komið að málum; einstaklingar,
fyrirtæki, félagasamtök, stofnanir, sveitarfélagið og íbúar á Bíldudal.

Ókeypis er inn á hátíðina en selt verður inn á fáein dagskráratriði.
Dagskrá Bíldudals grænna 2007 er þannig:

Fimmtudagur 28. júní
Kl. 18 Hamagangur á Hóli, golfmót á Hólsvelli.
Kl. 23-01 Miðnætursjóferð um Arnarfjörð.

Föstudagur 29. júní
Kl. 13 Fótboltamót á Völuvelli.
Kl. 16 Púttkeppni.
Kl. 18 Hoppukastalar.
Kl. 20 Setning á Tungunni.
Kl. 21-23 Vísnakvöld í tjaldi.
Kl. 23-01 Harmonikkutónleikar.

Laugardagur 30. júní
Kl. 10 Grafreitur frá þjóðveldisöld í Hringsdal heimsóttur.
Kl. 10-11 Heimakaffi, íbúar bjóða í kaffi.
Kl. 11-18 Markaðstjald.
Kl. 11 Rauðhetta og úlfurinn, Leikfélagið Baldur.
Kl. 13 Rauðhetta og úlfurinn, Leikfélagið Baldur.
Kl. 12-17 Hoppukastalar .
Kl. 13-17 Röð stutt-tónleika víðsvegar um þorpið.
Kl. 14-15 Krakkakaraókí á aðalsviði.
Kl. 13 Körfuskot með tónlist.
Kl. 13 Stöðvar, leikir og þrautir.
Kl. 13 Kappakstursmót.
Kl. 13-17 Safnasýningar.
Kl. 15-17 Vestfjarðavíkingurinn, kraftakeppni.
Kl. 18-20 Langeldagrill og langeldasöngur.
Kl. 21-01 Tónleikar á aðalsviði.

Sunnudagur 1. júlí
Kl. 11 Guðsþjónusta í Bíldudalskirkju.
Kl. 12-14 Festu rætur á Bíldudal, gróðursetning í hátíðarlundi.
Kl. 14-16 Dorgkeppni á bryggjunni.

Bíldudals grænar ...

Hannes Friðriksson veitingamaður á Vegamótum matreiðir
sjávarfang fyrir gesti í blíðunni úti. Bíldudals grænar árið 2005.

Læknishúsið á Hesteyri í Jökulfjörðum er
einn af þeim áningarstöðum sem flestir sækja
heim er leggja leið sína í friðlandið norðan
Ísafjarðardjúps. Þetta reisulega aldargamla
hús stendur ferðamönnum opið, þar sem
boðið er upp á gistingu í kojum og aðgang
að góðri gaseldunaraðstöðu. Í húsinu er einn-
ig vatnssalerni.

Dvöl á Hesteyri býður upp á mörg ævin-
týri. Þaðan eru stuttar gönguleiðir yfir í
Aðalvík, út á Sléttu eða inn á Stekkeyri, þar
sem rústir gömlu síldarverksmiðjunnar eru.

Þar er líka ævintýraveröld fyrir börn, bæði í
fjöru og fjalli, þar sem ósnortin náttúran og
sagan búa til leiksvið sem er engu líkt.
Aðstaða fyrir kajakróður í Hesteyrarfirði er
mjög skemmtileg.

Einnig er rekið kaffihús í Læknishúsinu í
júlímánuði og fram að verslunarmannahelgi.
Fastar kaffiferðir frá Ísafirði eru auglýstar
hjá ferðaskrifstofunni Vesturferðum. Boðið
er upp á heimabakkelsi af bestu gerð í yfir-
umsjón eiganda hússins, Birnu Pálsdóttur
og fjölskyldu hennar.

Læknishúsið á Hesteyri

Sveitahótelið gamla Bjarkalundur í Reyk-
hólasveit hefur tekið stakkaskiptum á síðustu
misserum. Margt hefur verið endurnýjað
innandyra og má þar nefna gamlan bar með
mikla reynslu, eldhúsið hefur verið tekið í
gegn, sjoppan færð og löguð að nútímakröf-
um og kominn er vísir að verslun. Þjónustu-
skáli fyrir tjaldstæði er kominn í gagnið,
hafin er uppsetning á smáhýsum og komnir
eru fyrstu bústaðirnir á lóðir í grennd-
inni. Núna var í fyrsta skiptið bensín- og
olíusala allt árið á Hótel Bjarkalundi. Nýir
eigendur stefna ótrauðir áfram að uppbygg-
ingu staðarins með það að leiðarljósi að hafa
opið allt árið.

Hótel Bjarkalundur stendur á eiðinu milli

Berufjarðar og Þorskafjarðar, rétt við þjóð-
veginn vestur, skammt frá afleggjaranum út
að Reykhólum. Rétt neðan við Bjarkalund
er Berufjarðarvatn, lítið stöðuvatn þar sem
hægt er að renna fyrir bleikju. Úr vatninu
rennur Alifiskalækur niður í Þorskafjörð
rétt hjá Kinnarstöðum. Nafn lækjarins er
þekkt úr fornritum og mun vera elsti
vitnisburður um fiskirækt hérlendis.

Upp af Bjarkalundi eru Vaðalfjöll, sem
eru tveir samvaxnir og afar sérkennilegir
stuðlabergshnjúkar, liðlega 500 m á hæð.
Margir ganga þangað upp til að skoða þessa
stórfenglegu náttúrusmíð og njóta útsýnisins
bæði út yfir Breiðafjörðinn og norður yfir
Þorskafjörð.

Bjarkalundur við
Berufjarðarvatn

Myndin er tekin ofan frá Vaðalfjöllum. Hótel Bjarkalundur undir brekkurótum
fyrir miðri mynd er við þjóðveginn vestur á firði. Úr Berufjarðarvatni rennur

Alifiskalækur til hægri niður í Þorskafjörð. Handan vatnsins liggur vegurinn út á
Reykjanes og til Reykhóla, þar sem meðal annars er farið um Barmahlíð,

hlíðina mína fríðu. Ljósm.  Mats Wibe Lund.



Sveitarfélagið sem tíðast er kallað Bolungarvík í daglegu tali nefndist áður Hólshreppur
og náði yfir Bolungarvík og Skálavík, sem nú er farin í eyði. Kaupstaðurinn Bolungarvík
stendur við samnefnda vík utarlega við sunnanvert Ísafjarðardjúp. Milli Ísafjarðar og Bol-
ungarvíkur eru um 15 kílómetrar. Íbúafjöldinn í Bolungarvík er tæplega þúsund manns og
sjávarútvegur helsta atvinnugreinin, þó að margt fleira komi til. Segja má að vélbátaöldin
á Íslandi hafi byrjað í Bolungarvík þegar Stanley, fyrsti vélbátnum hérlendis, var haldið
þaðan til veiða á vetrarvertíðinni árið 1902.

Umgerð Bolungarvíkur er tignarleg. Að norðan afmarkast víkin af Traðarhyrnu, nyrsta
hluta Bolafjalls, en að sunnan af Óshyrnu upp af Ósvör. Kaupstaðurinn sjálfur stendur
undir Traðarhyrnu. Undirlendi í víkinni er allmikið og
ganga tveir grösugir dalir inn í landið en á milli
þeirra er hið svipmikla fjall Ernir. Í Syðridal er
samnefnt stöðuvatn, þar sem hægt er að fá
að renna fyrir fisk. Undir lok fyrri heims-
styrjaldar og á árunum þar á eftir voru
surtarbrandsnámur í Syðridal nýttar
til eldsneytisöflunar í samvinnu við
grannbyggðirnar.

Útræði hefur verið stundað frá Bolungarvík frá
upphafi Íslandsbyggðar enda stutt að sækja á fengsæl fiskimið.
Þyrpingar verbúða stóðu við sjóinn þó að mjög lengi væri þar ekki
föst búseta. Árið 1890 hófst verslun í Bolungarvík en um það leyti var
föst byggð að myndast þar.

Samkvæmt Landnámabók námu Þuríður sundafyllir og Völu-Steinn
sonur hennar Bolungarvík og bjuggu á Vatnsnesi fyrir víkinni miðri. Á
Kvennaárinu 1975 var minningartafla um landnám Þuríður sett á Þuríðarstein
skammt þaðan sem talið er að landnámsbærinn hafi staðið. Þuríður kunni talsvert fyrir sér
og seiddi fisk inn á Kvíarmið þar sem afli hefur aldrei brugðist Bolvíkingum og öðrum
Djúpmönnum síðan. Svo fór að lokum að Þuríður varð að steindrangi sem enn gnæfir efst
í fjallinu skammt frá Óshyrnu. Þar vakir gamla konan enn í dag yfir víkinni sinni.

Bolungarvík hlaut kaupstaðarnafn fyrir rúmlega þremur áratugum en um aldir hét

sveitarfélagið Hólshreppur. Hinn forni kirkjustaður Hóll í Bolungarvík var eitt af höfuðbólum
landsins og þar á hólnum er enn kirkja Bolvíkinga, sem verður aldargömul á næsta ári.
Hana teiknaði Vestfirðingurinn Rögnvaldur Ólafsson, hinn stórmerki húsameistari sem
nefndur hefur verið fyrsti íslenski arkitektinn.

Frá Bolungarvík er skemmtileg stundarfjórðungs akstursleið yfir Skálavíkurheiði til
Skálavíkur, sem horfir í vesturátt móti opnu úthafinu. Þarna er komið á vegarenda. Í

Skálavík voru á fyrri tíð nokkur bændabýli en núna er hún einungis friðsæll
sumardvalarstaður. Úr Skálavík er torsótt gönguleið með fjörunni suður

að Galtar-
vita.

Á leiðinni
frá Bol-

ungar-

vík til Skála-
víkur er afleggjari

upp á Bolafjall, sem opinn
er almenningi í júlí og ágúst. Veg-

urinn er nokkuð brattur. Uppi er Bolafjall
rennislétt flæmi og þaðan er óviðjafnanlegt útsýni til

allra átta. Úti á fjallsbrún stendur ratsjárstöðin velþekkta sem til-
sýndar minnir helst á framandi geimfar.

Þess skal getið, að á austanverðum Ströndum er vík sem nefnist Bolungavík.
Eins og skiljanlegt er kemur fyrir að ókunnugir rugla þessum stöðum saman. Sú venja

hefur skapast að láta eitt r skilja á milli í rithætti – Bolungarvík við Djúp og Bolungavík á
Ströndum.

Þessar nafngiftir má væntanlega rekja til rekaviðarbola eða bolunga.

Bærinn þar sem vélbátaöldin hófst

Breiðavík var mikið í umræðunni á liðnum
vetri vegna drengjaheimilisins sem þar var á
sínum tíma og átti bæði myrkar hliðar og
bjartari. Þar áttu margir skelfilega dvöl en
bæði fyrr og síðar var gott fólk að störfum á
vistheimilinu og þá mun líklega flestum
sem þangað voru sendir hafa liðið þokkalega
vel. En hvað er að segja um Breiðavík í dag?

Breiðavík er skammt frá Látrabjargi á
syðsta útkjálka Vestfjarða, í hinum gamla
Rauðasandshreppi, sem nú tilheyrir Vestur-
byggð. Vestustu byggðirnar þar, sem snúa
að opnu Grænlandshafi, eru í þremur víkum,
Látravík (Hvallátrum), Breiðavík og Kolls-
vík, sem jafnan eru nefndar einu nafni Út-
víkur.

Árið 1912 var í Breiðavík byggt steinhús
á tveimur hæðum og með kjallara. Þetta hús

stendur enn og myndar kjarnann í stórhýsi
því sem blasir við þegar komið er í hlað. Upp
úr 1950 var hafist var handa að koma upp
vistheimilinu í Breiðavík og voru þá við-
byggingarnar við gamla steinhúsið byggð-
ar. Vistheimilið var rekið til 1979 en þá
keyptu ung hjón úr Keflavík jörðina og ráku
þar síðan gistiheimili fram til ársins 1999.
Þá keyptu núverandi eigendur og ábúendur
jörðina og reka þar gistiheimilið af myndar-
skap. 

Í Breiðavík er nú annað stærsta gistihús/
hótel á Vestfjörðum með 32 tveggja manna
herbergjum, þar af 14 með baði. Boðið er
upp á morgunverð, hádegisverð, miðdegis-
kaffi og kvöldverð, auk þess sem kaffi er
alltaf frítt fyrir alla sem í Breiðavík koma.

Tjaldstæði í Breiðavík eru með aðstöðu

eins og gerist best. Þar eru sturtur, eldhús,
matsalur, þvottavél og þvottasnúrur. Fyrir
húsbíla er rafmagn og stútur fyrir seyrulos-
un. Þráðlaust og hraðvirkt internet er í
Breiðavík.

Ferðaþjónustan í Breiðavík hefur fest kaup
á sautján manna rútu sem verður notuð til
aksturs á hópum. Mikið er um að gönguhópar
gisti í Breiðavík og fari síðan lengri eða
styttri gönguferðir. Töluvert er um að hópar
séu trússaðir á milli staða, þ.e. að farið er
með göngufólkið að morgni og það sótt eftir
langan göngudag að kveldi.

Í Breiðavík sjálfri er margt athyglisvert
að sjá. Vestast í víkinni, þar sem láglendið
endar og mætir rótum Bjarnarnúps, eru klett-
ar með skútum og básum og heita þar Kórar. Í
brimi á vestan og norðan er seiðandi að

horfa á öldurnar koma æðandi af hafi og
brotna með ógnarþunga og hávaða við klett-
ana og þeyta löðrinu tugi metra í loft upp.
Víkin inn í sandinn að vestanverðu heitir
Bót. Þar var verstöð og enn má sjá leifar af
naustum, þyrpingu verbúðatófta, steinbíts-
garða og sandorpna hlaðna reiti sem minna
á þá tíð. Róið var fré Breiðavíkurveri fram
undir 1950.

Tilsýndar er fjögurra kílómetra löng sand-
ströndin í Breiðavík eins og fallegasta
baðströnd í sólarlöndum, þó að hún sé norður
undir heimskautsbaug. Þarna í sandinum má
finna fallega steina. Sumir hafa getið sér
þess til að gratínsteinarnir sem þar finnast
séu úr kjölfestu kaupfara. Líklegra er þó, að
þeir hafi borist með hafís.

Breiðavík í dag



Samúel í Selárdal – lista-
maðurinn með barnshjartað

Á undanförnum árum hefur verið unnið
mikið starf að viðgerðum á listaverkum og
öðrum handaverkum næfistans Samúels
Jónssonar í Selárdal við Arnarfjörð, en þau
voru orðin illa leikin af tímans tönn. Fyrir
þessu hefur staðið Félag um endurreisn
Listasafns Samúels í Selárdal. Á vegum
félagsins hefur þýskur maður að nafni Ger-
hard König komið í Selárdal nokkur undan-
farin sumur til að vinna að viðgerðum og á
liðnu sumri kom auk þess hópur þýskra
sjálfboðaliða til starfa undir leiðsögn hans.

Áfram verður haldið að gera svæðið ör-
uggara og aðgengilegra fyrir ferðamenn.
Einnig eru uppi hugmyndir um að byggja
upp gistiaðstöðu og vinnuaðstöðu fyrir lista-
menn í húsi Samúels í Selárdal.

Samúel Jónsson fæddist að Horni í Mosdal
á Langanesi í Arnarfirði árið 1884 og ólst

upp hjá móður sinni, en föður sinn missti
hann fárra ára gamall. Móðir Samúels vann
fyrir þeim mæðginum sem vinnukona víða
en lengst af þó í Selárdal. Þegar Samúel var
átján ára fékk hann ábúð á hjáleigu frá Selár-
dal sem nefndist Tóft en fljótlega byggði
hann nýbýli í Selárdalslandi sem hann nefndi
Fossá og bjó þar nokkur ár með móður
sinni.

Móðir Samúels lést árið 1916 og réðst þá
til hans ráðskona að nafni Salóme. Þau eign-
uðust saman þrjú börn sem öll dóu í bernsku.
Úr Selárdal fluttust þau Samúel og Salóme
að Krossadal í Tálknafirði þar sem þau
bjuggu um tuttugu ára skeið. Þar byggði
Samúel steinsteypt bæjar- og peningshús
sem þóttu nýstárleg að mörgu leyti og var
m.a. haughús undir fjósinu. Sem byggingar-
efni með steypunni notaði Samúel járn úr

togaranum Pamelu frá Hull, sem strandað
hafði við Krossadal árið 1915. Einnig var
járnið notað í girðingarstaura sem enn standa
í Krossadal. Samúel hafði ekki önnur verk-
færi til að ná sundur skipinu en hamar og
meitil og má ætla að það hafi verið þolin-
mæðisverk. Enn sjást rústir af íbúðarhúsinu
sem Samúel byggði í Krossadal þó það sé nú
fallið að mestu.

Úr Krossadal flutti Samúel að Melstað í
Selárdal árið 1947 og byggði þar upp eins
og annars staðar og nefndi staðinn Brautar-
holt. Hann hafði lengi málað myndir í frí-
stundum og þegar Selárdalskirkja varð 100
ára árið 1952 málaði hann altaristöflu til að
gefa henni. Sóknarnefnd afþakkaði gjöfina,
þar sem fyrir í kirkjunni var um 200 ára
gömul altaristafla. Þá hófst Samúel handa
við að byggja kirkju í Brautarholti utan um

altaristöfluna. Einnig stendur þar listasafns-
hús sem hann byggði. Í kring eru ýmis
listaverk Samúels, m.a. steinsteypt eftirlíking
af ljónagosbrunninum í Alhambra á Spáni,
sem hann hafði séð myndir af. Gosbrunnur-
inn komst í gang á ný eftir viðgerðir sumarið
2005. Þarna er einnig stytta af strák sem er
að gefa sækú að éta og önnur af Leifi heppna
sem skyggir hendi yfir augu þegar hann
hefur landsýn af Vínlandi, auk margra ann-
arra.

Verk Samúels Jónssonar eru merkilegur
vitnisburður um sköpunarþrá manns sem lét
ekkert aftra sér frá því að fullnægja henni. Í
Brautarholti er einnig minnisvarði um lista-
manninn sem Jón Kr. Ólafsson söngvari á
Bíldudal hafði forgöngu um að láta setja
upp. Þessi merkilegi einfari í listinni andaðist
árið 1969, hálfáttræður að aldri.

Kvótinn hefur horfið frá sjávarþorpunum
og landbúnaðurinn stendur höllum fæti í
hinum strjálli byggðum. Fólkinu fækkar
stöðugt. Svæðið norðan Ísafjarðardjúps fór
í eyði fyrir um hálfri öld.

Þetta svæði byggðist á svipuðum tíma og
aðrir hlutar landsins og var í órofinni byggð
langt fram eftir tuttugustu öld. Bændur héldu
búfénað, sóttu sjóinn, nýttu reka og sigu í
björg, svo fátt eitt sé nefnt. Þegar komið var
fram á tuttugustu öldina byggðust upp svo-
lítil sjávarþorp að Sæbóli og Látrum í Aðal-
vík og í Grunnavík í Jökulfjörðum. Á sínum

tíma var líka margmennt og fjölbýlt í kring-
um hvalveiðistöðina og síðar síldarverk-
smiðjuna á Hesteyri.

Menn reyndu að leggja símalínur og vegi
og smíða bryggjur, en allt var þetta erfitt og
kostnaðarsamt. Samgöngur voru torsóttar,
sérstaklega yfir vetrartímann. Vegalengdir
voru miklar og um vegleysur að fara um
fjöll eða dali og erfitt að sigla smábátum
gegnum straumrastirnar fyrir opnu hafi. Á
nútímamælikvarða eru tvær dagleiðir fyrir
gangandi mann frá Horni í Hornvík yfir á
Hesteyri, þangað sem skroppið var til að ná

sér í bók á bókasafnið eða sækja læknisað-
stoð.

Síðustu íbúarnir fluttust brott laust eftir
miðja síðustu öld. Fuglinn og eggin voru að
vísu enn til staðar í björgunum og stutt á
miðin. En einangrunin var mikil og lítil von
um sómasamlegar vegasamgöngur í bráð.
Nútíminn var fyrir sunnan. Margir voru
fegnir að komast úr einangruninni en margir
kvöddu líka æskuslóðirnar með trega.

Hornstrandir og Jökulfirðir geyma dul-
magn og töfra. Standbjörgin eru krökk af
fugli og óbældur gróðurinn hefur ekki verið

bitinn af búpeningi í hálfa öld.
Fjöldi fólks kemur á hverju ári í friðlandið

norðan Djúps. Vesturferðir á Ísafirði bjóða
upp á fjölmargar gönguferðir á þessar slóðir,
svo sem söguferðir á Hesteyri, gönguferðir í
Aðalvík og refaferðir og fuglaskoðunarferðir
í Hornvík, og þannig mætti áfram telja.
Flestar taka ferðirnar aðeins einn dag, svo
að hægt er að komast heim á notalegan
gististað að kvöldi. Það sem dregur ferða-
menn til Hornstranda í dag er líklega það
sama og hrakti fólkið burt á sínum tíma: Ein-
angrunin og óhefluð náttúran í öllu sínu veldi.

Friðlandið norðan Ísafjarðardjúps
Hesteyri. Ljósm. Baldur Smári Einarsson.



Í Flatey á Breiðafirði er eins og tíminn
hafi numið staðar. Hvergi annars staðar á
landinu er hægt að ganga um heilt þorp þar
sem ævintýralegt svipmót gamla tímans hef-
ur haldist eins vel. Gömlu íbúðarhúsin, versl-
unarhúsin og pakkhúsin í Flatey bera vitni
um bjartsýnina og kraftinn sem þar ríktu um
aldamótin 1900, en á sínum tíma var eyjan
miðstöð verslunar við Breiðafjörð og mikil
verstöð.

Á sumrin slær hjarta Breiðafjarðar í pláss-
inu í Flatey, á gamla kauptorginu í þorpinu

miðju. Húsin sem umkringja gamla verslun-
arstaðinn í Flatey eru timburhús frá gullöld
eyjarinnar. Þau hafa nær öll verið færð til
upprunalegs útlits.

Endurbyggingu gömlu pakkhúsanna við
Grýluvog er lokið og núna í sumarbyrjun
opnuðu Hótel Flatey og veitingastofan í
Samkomuhúsinu gamla. Í vetur var Stóra
pakkhúsið endurgert og þar eru nú þrettán
herbergi, vínstúka í kjallaranum og betri
aðstaða fyrir hótelgesti og starfsfólk. Eins
og í fyrra er einnig gisting í boði í Eyjólfs-

pakkhúsi.
Í sumar munu Ingibjörg Pétursdóttir hjá

Veisluþjónustu Mensu og ýmsir gestakokkar
kitla bragðlauka hótelgesta, þar sem innblást-
ur er sóttur í nægtabúr Breiðafjarðar. Búast
má við skemmtidagskrá og uppákomum
flestar helgar í Samkomuhúsinu.

Flatey hefur verið listamönnum og fræði-
mönnum upplifun og fjölbreytt yrkisefni.
Enn í dag njótum við verka þeirra, svo sem
Matthíasar Jochumssonar, Sigurðar Breið-
fjörð, Herdísar og Ólínu Andrésdætra,

Þorvaldar Thoroddsen, Halldórs Laxness,
Þórbergs Þórðarsonar, Sigvalda Kaldalóns,
Jökuls Jakobssonar, Nínu Bjarkar Árnadóttur
og Jóns Gunnars Árnasonar.

Flateyjarbók, eitt merkasta handrit Íslend-
inga, var varðveitt í Flatey á miðöldum.
Ljósprent af henni er til sýnis í elstu bókhlöðu
landsins, sem reist var í Flatey árið 1864, á
mesta blómaskeiði menningarlífs í eyjunni.

Kirkjan sem nú stendur í Flatey var byggð
1926. Myndir í hvelfingu hennar gerðu Krist-
jana og Baltasar Samper.

Flatey á Breiðafirði – ævin-
týraveröld frá liðnum tíma

Plássið í Flatey á Breiðafirði: Hvergi annars staðar á landinu er hægt að ganga um heilt þorp þar sem ævintýralegt svipmót gamla tímans hefur haldist eins vel ...



Hrafnseyri við Arnarfjörð –
fæðingarstaður Jóns forseta

Jón forseti Sigurðsson fæddist á Hrafns-
eyri við Arnarfjörð, sem er einn af helstu
helgistöðum íslensku þjóðarinnar. Þar hefur
um árabil verið rekin ferðaþjónusta á sumrin
og meðal annars er þar safn um ævi og starf
Jóns Sigurðssonar og minningarkapella hans.
Auk þess er þar kirkja allgömul eða frá
1886. Hrafnseyri er í eigu íslenska ríkisins
og umsjá staðarins í höndum nefndar á veg-
um forsætisráðuneytisins.

Auk tengslanna við Jón Sigurðsson er
Hrafnseyrar minnst vegna Hrafns Svein-
bjarnarsonar sem þar bjó kringum 1200,
eins af helstu stórmennum landsins á sínum
tíma. Hann er talinn fyrsti menntaði lækn-
irinn á Íslandi og nam fræði sín á Ítalíu.
Fram á tíma Hrafns nefndist bærinn Eyri við
Arnarfjörð en hefur síðan borið nafn hans.
Bautasteinn Hrafns Sveinbjarnarsonar stend-
ur í gamla kirkjugarðinum á Hrafnseyri þar
sem hann er talinn jarðsettur.

Jón Sigurðsson, sem síðar varð helsti tíma-
mótamaður íslenskrar sögu, fæddist á
Hrafnseyri 17. júní 1811 og ólst þar upp til
18 ára aldurs þegar hann hélt brott til náms.
Hann átti sæti á Alþingi um áratugaskeið,
var forseti þingsins og helsti forystumaður-
inn í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Lifibrauð
sitt hafði hann af ýmsum vísindastörfum og
vinnu við Árnasafn í Kaupmannahöfn, þar
sem hin fornu íslensku handrit voru varðveitt.
Fræðistörf hans ein og sér mega heita full-
komið ævistarf. Jón var forseti Kaupmanna-
hafnardeildar Hins íslenska bókmenntafélags
og hlaut af því viðurnefnið forseti. Þegar að
því kom að Íslendingar veldu sér þjóðhátíðar-
dag þótti næsta sjálfsagt að fæðingardagur
Jóns yrði fyrir valinu.

Minnismerkið um Jón Sigurðsson, sem
stendur í Hrafnseyrartúni, var afhjúpað á
aldarafmæli hans 17. júní 1911. Steinninn
er úr landareign Hrafnseyrar eins og móðir
náttúra gekk frá honum. Lágmyndin á
steininum er eftir Einar Jónsson myndhöggv-
ara.

Fornleifarannsóknir hafa staðfest að byggð
hófst á Eyri við Arnarfjörð um 900. Grelu-
tóttir sem enn má sjá vitna um byggð þeirra
Ánar rauðfeldar og Grelaðar sem Landnáma-
bók segir að numið hafi þennan stað. Fyrir
neðan núverandi kirkjugarð er gamli kirkju-
garðurinn með kirkjutótt í miðju. Ekki er
vitað hvers vegna garður og kirkja voru flutt
svo skamma leið. Arfsögn segir að á
Sturlungaöld hafi staðurinn vanhelgast vegna
vígs.

Staðarins fjall ofan Hrafnseyrar heiti Ánar-
múli. Sagan segir að Án rauðfeldur land-
námsmaður sé heygður þar uppi. Brekkan
fyrir ofan burstabæ Jóns Sigurðssonar heitir
Bælisbrekka og Bæli þar fyrir ofan. Þar
voru áður hjáleigur.

Af hlaðinu á Hrafnseyri er góð útsýn yfir
Arnarfjörð. Mosdalur er til vinstri og ber í
gömlu kirkjuna. Þar bjuggu síðustu galdra-
menn á Íslandi. Bærinn Laugaból blasir við
handan fjarðar og þar fyrir ofan Lauga-
bólshlíð. Fyrir utan hana tekur við Hokins-
dalur og svo Langanes en þar eru sýslumörk
Vestur-Barðastrandarsýslu og Vestur-Ísa-
fjarðarsýslu hinnar gömlu, sem nú tilheyrir
Ísafjarðarbæ. Ystu húsin á Bíldudal sjást
fyrir utan Langanestá. Lengst til hægri sér
til Ketildala við utanverðan Arnarfjörð að

sunnan.
Afi Jóns Sigurðssonar og al-
nafni byggði nýjan bæ á
prestssetrinu Hrafnseyri um
1800. Árið 1791 birtist í riti
Lærdómslistafélagsins eftir
séra Guðlaug Sveinsson
prófast í Vatnsfirði við Djúp
ritgerð sem hann nefndi „Um
húsa eða bæja byggingar á
Íslandi“. Með ritgerðinni
birti séra Guðlaugur grunn-
myndir og útlitsteikningar
af þremur gerðum sveita-

bæja: Smábýli, meðalbæ og stórbæ. Tvær
þær fyrstu voru endurbætur á ríkjandi skipu-
lagi. Með þriðju tillögunni boðaði hann al-
gjöra umbyltingu í gerð bæjarhúsa á Íslandi.
Í stað langhúss meðfram hlaði með dyrum
fyrir miðjum langvegg komu þrjú samsíða
hús, er öll sneru timburklæddum stöfnum
fram að hlaðinu. Hugmyndir séra Guðlaugs
voru í raun fyrstu tillögur um byggingu
burstabæja á landinu, sem vitað er um, og
má hann því kallast faðir íslenska burstabæj-
arins. Þess má geta, að burstabæir urðu ekki
algengir í sveitum landsins fyrr en um miðja
nítjándu öld.

Telja má víst að Hrafnseyrarklerkur hafi
reist bæ sinn eftir teikningum séra Guðlaugs.
Þessa gerð kallaði séra Guðlaugur stórbæ
eins og áður sagði. Það virðist nokkuð ljóst,
að burstabær séra Jóns er með allra fyrstu
bæjarhúsum á landinu sem snúa þremur
timburstöfnum fram að hlaði.

Fyrir rúmum áratug var ráðist í endurgerð
gamla burstabæjarins á Hrafnseyri. Það var
gert eftir frumuppdráttum Ágústs Böðvars-
sonar með hliðsjón af líkani af bænum í
Safni Jóns Sigurðssonar og teikningum

Auðuns H. Einarssonar, sem var yfirsmiður
við verkið ásamt Sófusi Guðmundssyni. Höfð
var hliðsjón af úttektargjörðum og ekki síst
lýsingum sjónarvotts, Guðbjargar Kristjáns-
dóttur frá Baulhúsum, sem gisti í bænum
nokkrar vikur þegar hún gekk til spurninga
hjá séra Richard Torfasyni rétt fyrir alda-
mótin 1900.

Hornsteinn var lagður að byggingunni
17. júní 1994 og veggir bæjarins hlaðnir
upp þá um sumarið. Unnið var við bygging-
una næstu sumur og hann síðan formlega
tekinn í notkun 17. júní 1997. Reynt var að
hafa bæinn sem líkastan fyrirmyndinni þó
að margt sé þar öðruvísi útlits en var þegar
Jón forseti var að alast þar upp.

Í burstabænum eru seldar veitingar í
þjóðlegum stíl yfir sumartímann og ýmsar
sýningar hafðar þar uppi. Þar eru meðal
annars ýmsir munir frá 19. öld úr Byggða-
safni Vestfjarða. Einnig er smátt og smátt
verið að koma upp utan dyra sýnishornum
af hestaverkfærum þeim sem tíðkuðust í
landbúnaði hér á landi áður fyrr.

Eftir fjögur ár, eða árið 2011, verða 200 ár
liðin frá fæðingu Jóns forseta.

Gamall bátur í láréttu skini kvöldsólar á Hrafnseyri við Arnarfjörð. Ljósm.  Christopher Lund.



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

www.reykholar.is

Vestfirðir
The Westfjords
Die Westfjorde

Upplýsingamiðstöðvar ferðamála
Tourist Information Bureaus
Informationszentren für Touristen
Reykhólar
Samkomuhúsinu
Im Gemeindezentrum
Community Hall
434 7830
reykholar@simnet.is
www.reykholar.is

Tálknafjörður
Við sundlaugina
At the Swimming Pool
Am Freibad
456 2639, 864 2639
sundlaug@talknafjordur.is
www.talknafjordur.is

Þingeyri
Hafnarstræti 6
456 8304
umthingeyri@snerpa.is
www.thingeyri.is

Ísafjörður
Edinborgarhúsinu,
Aðalstræti 7
450 8060
info@vestfirdir.is
www.vesturferdir.is

Hólmavík
Félagsheimilinu
Im Gemeindezentrum
Community Hall
451 3111
info@holmavik.is
www.holmavik.is
www.strandir.is

Upplýsingaþjónusta
Tourist Information
Auskunft für Reisende

Hótel Bjarkalundur
Reykhólasveit
434 7762
bjarkalundur@bjarkalundur.is

Hótel Flókalundur
Barðaströnd
456 2011
flokalundur@flokalundur.is

Ferðaþjónustan Reykjanesi
Ísafjarðardjúpi
456 4844
rnes@rnes.is

Söluskálinn Brú
Hrútafirði
451 1122
stadur@stadarskali.is

Kört, Trékyllisvík
Árneshreppi
451 4025

Neyðarsími
Notruf

Emergency Call
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Dufansdalsnúpur séður úr Fossdal í Fossfirði.

Fjallið opnað með
haka og skóflu

Dufansdalsnúpur skilur að Dufansdal og Þernudal í
Fossfirði, sem er einn svonefndra Suðurfjarða Arnar-
fjarðar. Þessi núpur er líkur mörgum öðrum slíkum
náttúrufyrirbærum á sunnanverðum Vestfjörðum en
samt ber hann í sér einkenni sem greina hann frá öllum
öðrum núpum, ýmist vel sýnileg eða að mestu dulin.
Hin duldu einkenni eru lítið áberandi surtarbrandslög,
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 margfaldaðist í hlutfalli við annað.
Viðbrögðin urðu þau að hefja surtarbrandsnám 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 surtarbrands. Námaævin-
týrin stóðu flest stutt. Afraksturinn fór ekki að vonum.
Gæði surtarbrandsins voru rýr og nýtingin í samræmi
við það.

Dufansdalsnúpur var einn þessara námastaða. Hand-
grafin 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. Meðfram 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 kunnáttu og eru eins konar minn-
isvarði um störf þeirra sem þessu komu og þá nýjung
sem viðfangsefninu fylgdi.

Surtarbrandsnámið er sá kafli í iðnaðarsögu Íslend-
inga sem minnst er haldið á lofti. Allir þeir eru horfnir
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 Dufansdalsnúpi árið 1996 og það
sama er að gerast í Stálfjalli og á ýmsum stöðum
öðrum.

Greinarhöfundur tók sér það fyrir hendur ásamt
tveimur öðrum áhugamönnum að hreinsa út námu-
munnann í Dufansdalsnúpi. Hinir tveir voru þeir Run-
ólfur Ingólfsson, yfirmaður Orkubús Vestfjarða í vest-
urbyggðum Barðastrandarsýslu, og Páll Magnússon,
verkamaður og sauðfjárbóndi á Bíldudal. Gengið var í

verkið um verslunarmannahelgi 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 birki-
kjarri, brattar skriður og kletta. Þetta fór Páll létt með
á áttræðisaldrinum. Páll er vestfirskur í föðurættina
en Vestlendingur í móðurættina. Móðir hans var
Rebekka 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, Patreksfirði.

Námumunninn í Dufansdalsnúpi.



Á Vestfjörðum eru búsettir og starfandi
allmargir svæðisleiðsögumenn, sem bæði
hafa mikla reynslu í leiðsögn um ákveðin
svæði og sérþekkingu á þeim. Þeir hafa auk
þess stundað nám og lokið prófum í svæðis-
leiðsögn.

Þeir sem vilja fá slíka leiðsögumenn til
fylgdar, hvort sem stórir hópar eru á ferð eða
aðeins ein fjölskylda, Íslendingar eða út-
lendingar, geta fengið nánari upplýsingar á
upplýsingamiðstöðvum ferðamála á Vest-
fjörðum. Þær sjá einnig um að útvega leið-
sögumenn.

Svæðisleiðsögu-
menn til reiðu

Rauðasandur er vestarlega á norðurströnd
Breiðafjarðar, milli Látrabjargs og Skorar-
hlíða. Nafnið dregur byggðarlagið af skelja-
sandinum rauðgullna - rauðanum - sem fær
lit sinn af muldum skeljum hörpudisksins.
Þegar farið er upp úr Patreksfirði og yfir á
Bjarngötudal opnast mikið og vítt útsýni
yfir Rauðasand og suður yfir Breiðafjörð.

Á Rauðasandi er allmikið og vel gróið
undirlendi. Hér var fyrrum blómleg byggð í
þéttbýlli sveit og höfðingjar sátu löngum í

Bæ á Rauðasandi. Einna kunnastur á síðari
tímum er Rauðasandur vegna Sjöundármála,
sem kölluð eru. Fyrir tveimur öldum bjuggu
tvenn hjón í tvíbýli á Sjöundá á Rauðasandi.
Af því sambýli spratt ástarsamband í kross

við hjónaböndin og síðan voru makarnir
myrtir. Svartfugl eftir Gunnar Gunnarsson
er söguleg skáldsaga byggð á þessum
atburðum, einu þekktasta sakamáli hérlendis
fyrr og síðar.

Fuglalíf er ríkulegt á Rauðasandi og fjöldi
sela heldur sig jafnan við mynni Bæjarvaðals.
Þegar farið er út á sandrifin gullnu er heppi-
legast að fara frá Melanesi að austanverðu,
skammt frá eyðibýlinu margfræga Sjöundá.

Rauðasandur við Breiðafjörð
Séð inn yfir Rauðasand. Ljósm.  Mats Wibe Lund.
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Nokkrir viðburðir á Vestfjörðum 2007
Þessi upptalning er ekki tæmandi. Jafn-

framt er alltaf hugsanlegt að einhverjar
breytingar geti orðið í einstökum tilvikum.
Nánari upplýsingar um þessa viðburði og
aðra sem ekki eru á þessum lista fást á upp-
lýsingaskrifstofum ferðamála á Vestfjörðum.
Síminn á skrifstofunni á Ísafirði er 450 8060.
Sjá einnig tilgreinda vefi, heimasíður og
síma varðandi nánari upplýsingar þegar
nær dregur.

15.-16. júní
Tónleikar í Djúpavík

Heiða í Unun verður gestur Hótels Djúpa-
víkur á Ströndum þessa helgi og heldur
tónleika fyrir gesti. (www.djupavik.com, s.
451 4037).

16.-17. júní
Þjóðhátíðarmálþing á Hrafnseyri

Opið málþing undir heitinu Þjóð og hnatt-
væðing haldið á Hrafnseyri við Arnarfjörð
með þátttöku íslenskra og erlendra fyrirles-
ara. (www.hsvest.is).

17. júní
Þjóðhátíð á Hrafnseyri

Að venju verður hátíðardagskrá á Hrafns-
eyri við Arnarfjörð, fæðingarstað Jóns for-
seta.

17. júní
Víðavangshlaupið í Önundarfirði

Árlegt víðavangshlaup í Önundarfirði.
Nokkrar vegalengdir í boði. Ætlað öllum
aldursflokkum.

17. júní
Þjóðhátíðarkaffi og

Dagur hinna villtu blóma
Þjóðlegt kaffihlaðborð á Sauðfjársetri á

Ströndum. Einnig stendur Sauðfjársetrið
ásamt Flóruvinum fyrir gönguferð með
blómaskoðunarívafi. Ókeypis útivist fyrir
alla fjölskylduna. (www.strandir.is/saudfjar-
setur).

18.-24. júní
Við Djúpið

Tónlistarhátíð og Masterclass á Ísafirði.
(www.viddjupid.is).

23. júní
Jónsmessuhátíð og afmælisveisla í

Bjarkalundi
Fjölskylduhátíð á Hótel Bjarkalundi í

Reykhólasveit með sama hætti og undanfarin
ár. Brenna, útisamvera og leikir, hlaðborð
og þjóðlegur dansleikur. Jafnframt fagnaður
í tilefni af 60 ára afmæli elsta sveitahótels á
landinu (www.bjarkalundur.is).
 

23. júní
Björgunarafrekið við Látrabjarg

Minningarathöfn á Minjasafni Egils Ól-

afssonar á Hnjóti í Örlygshöfn í tilefni þess
að 60 ár eru liðin frá björgunarafrekinu við
Látrabjarg. (www.vesturbyggd.is).

23. júní
Djúpavíkurhringurinn

Miðnæturganga á Jónsmessu í Djúpavík
á Ströndum. (www.strandir.is).

23. júní
Jónsmessuganga á Kaldbak

Heilsubærinn Bolungarvík stendur fyrir
Jónsmessugöngu á Kaldbak milli Dýrafjarð-
ar og Arnarfjarðar, hæsta fjall Vestfjarða.
(www.bolungarvik.is).

24. júní
Djúpavíkurkaffi

Kaffihlaðborð á Hótel Djúpavík á Strönd-
um. (www.djupavik.com, s. 451 4037).

27. júní til 1. júlí
Act Alone

Árleg einleikjahátíð á Ísafirði. (www.
actalone.net).

29. júní til 1. júlí
Hamingjudagar á Hólmavík

Bæjarhátíð á Hólmavík á Ströndum.
(www.holmavik.is).

29. júní til 1. júlí
Dýrafjarðardagar

Fjölskylduhátíð á Þingeyri þar sem andi
víkinganna svífur yfir vötnum. (s. 456 8127).

29. júní til 1. júlí
Bíldudals grænar

Fjölskyldu- og menningarhátíð á Bíldudal
við Arnarfjörð haldin í þriðja sinn. Leiksýn-
ingar, tónleikar, safnasýningar, leikir,
íþróttamót, markaðstjald. (www.arnfirding
ur.is).

30. júní
Óshlíðarhlaupið

Árlegt hlaup milli Bolungarvíkur og
Ísafjarðar. Hálfmaraþon, 10 km og 4 km.
(http://oshlid.hsv.is).

30. júní
Saltfiskveisla í Neðsta

Saltfiskveislurnar á Byggðasafni Vest-
fjarða í Neðstakaupstað á Ísafirði eru marg-
rómaðar. (s. 456 4419 og 450 8060).

1. júlí
Furðuleikar á Ströndum

Árleg fjölskylduskemmtun í Sævangi við
Steingrímsfjörð þar sem keppt er í ýmsum
furðugreinum, svo sem afturgöngu, öskri,
kvennahlaupi, ruslatínslu, girðingarstaura-
kasti, trjónufótbolta og belgjahoppi. (www.
strandir.is/saudfjarsetur).

Hlaupið fyrir Svalvoga milli Dýrafjarðar og
Arnarfjarðar. (www.vesturgata.net).

22. júlí
Djúpavíkurkaffi

Kaffihlaðborð á Hótel Djúpavík á Strönd-
um. (www.djupavik.com, s. 451 4037).

26.-29. júlí
Gönguhátíð í Vesturbyggð

Göngu- og útivistarhátíð í Vesturbyggð.
(www.vesturbyggd.is).

29. júlí
Kraftar í kögglum

Ný kraftakeppni á Ströndum, haldin að
Sævangi við Steingrímsfjörð. Sterkir
Strandamenn keppa og sýna krafta sína í
ýmsum sérhönnuðum þrautum. Kraftakaffi
á eftir. (www.strandir.is/saudfjarsetur).

3.-5. ágúst
Evrópumótið í mýrarfótbolta

Spennandi og stundum subbulegur mýrar-
fótbolti í Tungudal við Ísafjörð. (www.
myrarbolti.com).

4. ágúst
Sandkastalakeppnin í Holti

Árleg og sívinsæl sandkastalakeppni í fjör-
unni í Holti í Önundarfirði. Keppni þar sem
kynslóðirnar koma saman. Hafa með sér
fötu og skóflu og góða skapið. (s. 450 8060).

5. ágúst
Djúpavíkurkaffi

Kaffihlaðborð á Hótel Djúpavík á Strönd-
um. (www.djupavik.com, s. 451 4037).

9.-12. ágúst
Listasumar í Súðavík

Fjölbreytt menningarhátíð sem stendur á
traustum grunni. (www.sudavik.is).

12. ágúst
Dráttarvéladagur og töðugjöld

Dráttarvélasýning, ökuleikni á dráttarvél-
um, ferðir í kindavagni fyrir börnin, fjöl-
skyldufótbolti og leikir og sitthvað fleira á
Sauðfjársetri á Ströndum. (www.strandir.is/
saudfjarsetur).

12.-18. ágúst
Ástarvikan í Bolungarvík

Rómantískir gleðidagar sem eiga að stuðla
að fjölgun Bolvíkinga. (bolungarvik.is).

17.-19. ágúst
Djúpavíkurdagar

Árleg hátíð á Hótel Djúpavík á Ströndum.
(www.djupavik.com, s. 451 4037).

25. ágúst
Strandamannamót og Þuklaraball

Bændahátíð Sauðfjárseturs á Ströndum,

2.-27. júlí
Fornleifaskólinn

Kennsla í fornleifafræði í tengslum við
uppgröft í Vatnsfirði við Ísafjarðardjúp.
(www.hsvest.is).

6.-8. júlí
Markaðshelgin í Bolungarvík

Markaðshelgin í Bolungarvík hefst
föstudagskvöldið 6. júlí með gryfjugrilli og
brekkusöng. Daginn eftir er sjálfur Markaðs-
dagurinn en sunnudagurinn er Vatnadag-
urinn mikli. (www.bolungarvik.is)

8. júlí
Safnadagurinn

Mörg söfn á Vestfjörðum eru þátttakendur
í Safnadeginum og bjóða þá ókeypis aðgang
og skemmtilegar uppákomur.

8. júlí
Djúpavíkurkaffi

Kaffihlaðborð á Hótel Djúpavík á Strönd-
um. (www.djupavik.com, s. 451 4037).

12.-15. júlí
Sæluhelgi á Suðureyri

Árleg fjölskylduhátíð á Suðureyri við
Súgandafjörð. (www.sudureyri.is).

14. júlí
Heill þér fimmtugum

Hátíð í tilefni af 50 ára afmæli Félagsheim-
ilisins Sævangs í Steingrímsfirði. (www.
strandir.is/saudfjarsetur).

14. júlí
Afmælishátíð Umf. Geisla í Súðavík
Afmæliskaffi og skemmtun um daginn en

um kvöldið er dansleikur með Stjórninni.
(www.sudavik.is).

19.-22. júlí
Útilífveran

Fjölbreytt útivistarhátíð í Ísafjarðarbæ.
Fyrir alla, sjósport, gönguferðir, fjallaferðir,
hjólreiðar, námskeið og keppni af ýmsu tagi.
(www.utilifveran.is).

20.-21. júlí
Hestaþing Storms í Dýrafirði

Gæðingakeppni. Forkeppni á föstudegi,
úrslit og kappreiðar á laugardegi. Hinn sí-
vinsæli útreiðartúr á eftir. (www.thingeyri.is/
stormur).

21. júlí
Bryggjuhátíðin á Drangsnesi

Árleg bæjarhátíð fyrir alla fjölskylduna.
(www.strandir.is).

21. júlí
Vesturgatan

Óbyggðahlaup í einstæðu landslagi.



haldin á öðrum tíma en venjulega. Bændur
hittast og gera sér glaðan dag við mat, drykk
og dans. (www.strandir.is/saudfjarsetur).

26. ágúst
Meistaramót í hrútadómum

Íslandsmeistaramót í hrútadómum á Sauð-
fjársetri á Ströndum. Vanir og óvanir
hrútaþuklarar spreyta sig á að raða vænum
Strandahrútum eftir gæðum. (www.strandir
.is/saudfjarsetur).

1. september
Reykhóladagurinn

Hátíðisdagur heimafólks, brottfluttra og
gesta haldinn í þriðja sinn. Opið án endur-
gjalds á Hlunnindasýningunni, bátasýning-
unni og dráttarvélasýningunni á Grund. Líka
í Grettislaug og haldið upp á 60 ára afmæli
hennar. Gönguferðir undir leiðsögn, sölubás-
ar og leiktæki. Veisluföng úr hlunninda-
búskap Breiðfirðinga. Dansleikur um kvöld-
ið. (www.reykholar.is).

1. september
Þríþraut við Djúp

Þríþrautarmót Vasa2000 og Heilsubæj-
arins Bolungarvíkur. 750 m sund í Bolung-
arvík, síðan hjólaðir 17 km um Óshlíð til
Ísafjarðar þar sem loks eru hlaupnir 7 km.
(s. 450 8060).

Nemendur og kennari á Lyngholti vorið
1946. Frá vinstri: Borgar Halldórsson,

Árni Jóhannsson, fyrir framan hann Hjalti
Jóhannsson og fyrir aftan sést í Guðjónu,
konu Jóhanns kennara. Þá kemur Hösk-
uldur Guðmundsson, síðan Jósep Rós-
inkarsson, Auðunn Helgason, Jóhann

Hjaltason kennari, Jóhanna Ingvarsdóttir,
Ingigerður Jóhannsdóttir og Elísabet

Rósinkarsdóttir.

Sýningar og ferðaþjón-
usta í Snjáfjallasetri í Dalbæ

Sumarið 2007 minnist Snjáfjallasetur á
Snæfjallaströnd þess, að 100 ár eru liðin frá
því fyrst voru sett lög um fræðslu barna á
Íslandi. Farskólinn skipar merkan sess í sögu
almennrar skólamenntunar hérlendis. Þetta
skólaform kom fram í lok 19. aldar sem
millistig á milli heimafræðslunnar, sem var
allsráðandi í gamla sveitasamfélaginu, og
barnaskóla í nútímaskilningi. Farskólinn á
Íslandi varð upphaflega til sem úrræði efna-
lítils strjálbýlissamfélags til að efla barna-
fræðslu, en fastir skólar voru framan af
bundnir við þéttbýli.

Að Lyngholti á Snæfjallaströnd við Ísa-
fjarðardjúp stendur enn hús þar sem var
haldið úti kennslu í ellefu ár á fjórða og
fimmta áratug 20. aldar. Stofan á Lyngholts-
heimilinu var leigð af Snæfjallahrepp til
kennslu frá 1936 til 1947 og var þar starf-
ræktur heimangönguskóli eftir að eiginlegur
farskóli lagðist af í hreppnum. Kennari var
Jóhann Hjaltason, sem hafði aðsetur á Bæj-
um, nokkru innar. Varðveitt eru ýmis gögn

frá sögu skólans, svo sem ljósmyndir, kladd-
ar (dagbækur) o.fl. Einnig ljósmyndir af
handavinnu nemenda, en bæði drengir og
stúlkur prjónuðu peysur í skólanum undir
handleiðslu Salbjargar Jóhannsdóttur. Auk
þess má nefna, að Ingvar Ásgeirsson kenndi
smíðar og sundkennsla fór fram í sundlaug
sem byggð var í Unaðsdal á þessum árum og
má enn sjá leifar af henni.

Snæfjallahreppur var blómleg byggð
þegar farskóli og heimangönguskóli voru
þar, þó erfitt væri yfirferðar og börnin þurftu
mörg að gista þar sem skólahaldið var. Starf-
rækt var ungmennafélag og haldnar skemmt-
anir sem fólk sótti alla leið af Jökulfjörðum

og af Ströndum. Sýning um sögu skólahalds
í Snæfjalla- og Grunnavíkurhreppum hinum
fornu með ágripi af sögu almenningsfræðslu
á landinu undanfarin 100 ár verður opnuð í
Dalbæ á Snæfjallaströnd 23. júní 2007 og
mun standa til 26. ágúst.

Snjáfjallasetur er í Dalbæ, fyrir utan
Kaldalón við Djúp. Setrið hefur opnað nýjan
vef á slóðinni www.snjafjallasetur.is og hefur
hann að geyma upplýsingar og myndir sem
snerta byggðasögu í einu afskekktasta héraði
landsins. Snjáfjallasetur hefur haldið úti
blómlegu sýningahaldi undanfarin sumur
og verður byggðasögusýningin Horfin býli
og huldar vættir í Snæfjalla- og Grunnavíkur-

Snjáfjallasetur er í Dalbæ, skammt utan við Kaldalón.
hreppum hinum fornu opin í sumar frá 23.
júní til 26. ágúst. Einnig hefur Snjáfjallasetur
gefið út ritið Krafturinn í ánni – Snæfjalla-
veita og rafvæðing Inndjúps eftir Helga M.
Sigurðsson.

Sumarið 2006 var haldið málþing um
Spánverjavígin 1615  í Dalbæ á vegum
Snjáfjallaseturs í samstarfi við Vestfirði á
miðöldum, Strandagaldur, Náttúrustofu
Vestfjarða og Sögufélag Ísfirðinga. Upplýs-
ingar um málþingið og útdrættir úr erindum
eru á vef Snjáfjallaseturs. Um rekstur ferða-
þjónustu í Dalbæ sjá Gísli Guðjónsson og
Ágústa Kristjánsdóttir. Hægt er að panta
gistingu í símum 662 4888 og 696 8306.



Eyrún Gunnarsdóttir og Pálmi Gestsson ásamt hestunum um borð í Fagranesinu eftir
að lagt var úr höfn á Ísafirði og haldið áleiðis inn í Bæi á Snæfjallaströnd.

Hesturinn Hreggur járnaður uppi á Öldugilsheiði. Pálmi heldur í klárinn og lætur vel
að honum á meðan Jón Guðni Guðmundsson járnar og Bjarni Benediktsson hjálpar til.

Besta veður aldarinnar!
Pálmi Gestsson leikari og Spaugstofu-

maður lét okkur í té eftirfarandi dagbókar-
færslur. Þar segir frá hestaferð átta ungmenna
úr Bolungarvík sumarið 1976, skráðar á
eyðibýlinu Leiru í Leirufirði í Jökulfjörðum
norðan Ísafjarðardjúps, þar sem hópurinn
hafði bækistöð. Fyrsta daginn eru tvær að-
skildar færslur vegna þess að mannskapurinn
kom í tveimur hópum inn í Leirufjörð. Þarna

var Pálmi tæplega nítján ára gamall og ferða-
félagarnir yfirleitt kringum tvítugt.

„Sagt hefur verið að þarna höfum við
fengið besta veður aldarinnar“, segir Pálmi
núna, meira en þrjátíu árum seinna „Á Öldu-
gilsheiðinni sviptum við okkur klæðum en
vorum misjafnlega undir það búin. Aldrei
hef ég komið eins kolsvartur úr sólarlanda-
ferð, jafnvel mamma þekkti mig ekki. Bjarni

Sólbergsson hafði viðkvæm-
ari húð og brann ógurlega á
bakinu. Ég hef aldrei séð ann-
an eins mannskaðabruna af
völdum sólar.
Einhver magnaðasta stund

sem ég hef átt á lífsleiðinni
var uppi á Bjarnarnúpnum í
dýrðarsólskini um miðja nótt
þegar ég horfði suður yfir
Djúpið heim til Bolungar-
víkur. „Hafi ég nokkru sinni
komist í samband við almætt-
ið og eilífðina, þá var það
þá.“

Föstudagur 9. júlí
Lögðum upp frá Bolungar-

vík kl. 5 að morgni. Ferða-
menn voru Bjarni Sólbergs-
son á hesti sínum Hrolli, Jón
Guðni á Blakk og var með
Hvell í taumi, Eyrún Gunn-

arsdóttir á Blika, Bjarni Ben á Hreggi, Pálmi
Á. Gests á Tvisti. Riðið var til Ísafjarðar,
gekk allt vel, komið var til Ísafjarðar rétt
fyrir kl. 7. Var þá farið að flytja hestana um
borð í mb. Fagranes, gekk það vel nema
dekkið þótti sleipt. Tveggja tíma sigling var
í Bæi. Fengum við þar góða leiðsögn og
vildu bændur óðir verzla með hross og dætur
en kaupunum var frestað til heimferðar.

Lagt var af stað frá Bæjum um kl. 10.30
og riðið fram Unaðsdal, upp Rjúkandisdal,
eftir jeppavegi ca. 5 km og yfir Öldugilsheiði
og þótti hún ekki greiðfær hestum. En ferðin
gekk vel, að einu undanteknu, að Hreggur
missti skeifu og var járnaður uppi á miðri
heiði.

Komið var niður Krubbuhorn (framan til)
og þótti æði bratt. Síðan voru árnar riðnar
víðast hvar upp á miðjar síður og var svo
látið stíga létt heim eyrarnar. Kl. 18 fóru
menn svo að snæða og gengu frá hrossum
og lögðu sig í ca. tvo tíma. Var síðan riðið til
Flæðareyrar og þótti mönnum gaman að
ríða þessa leið vegna þess hve reiðgötur
voru í góðu lagi. Átti að taka á móti vistum
og mannskap en hvorugt birtist. Var síðan
beðið á Flæðareyri þangað til mb. Neisti
birtist og sást sigla inn fjörðinn, en þá var
snúið heim á leið og riðið greitt inn Leiru-
fjörð. Var svo tekið á móti Betu Jónu, Rögnu,
Margréti Jóns (Fr.) og farangri. Þegar komið
var með allt heim í hús var farið að snæða,

gengið frá hestum í haga og farið að sofa kl.
4.30. Veður var gott allan tímann, 24-25
gráðu hiti.

Föstudagur 9. júlí (II)
Við þrjár, Ragna, Margrét og Beta Jóna,

ætluðum að fara með Fagranesinu frá Bol-
ungarvík kl. 5 síðdegis, en vegna fólks-
mergðar í skipinu tókum við þann kost að
fara með Guðmundi Jakobssyni á mb. Neista,
sem átti að leggja úr höfn kl. 18, en það dróst
til kl. 19.15. Siglt var beinustu leið inn í
Hrafnsfjarðarbotn, þar sem fólk var látið í
land, og síðan var siglt með okkur á Leiru.
Þar var háfjara og enginn að taka á móti
okkur því móttökunefndin beið eftir okkur á
Flæðareyri. Því urðum við þrjár að bera allt
dótið fyrir okkur öll yfir leirinn í land. Síðan
biðum við eftir þeim fimm og hjálpuðust
síðan allir að bera dótið heim að sumarbústað.

Laugardagur 10. júlí
Vaknað var um hádegið í 24 gráðu hita og

glaðasólskini. Farið að huga að hrossum og
allt var í fínu lagi. Var svo farið að snæða
svið og kartöflumús. Fáninn var dreginn að
húni. Lagt var eitt net. Legið var svo í
sólbaði, en Bjarnarnir fóru fram á Leirubæ.
Mikill fólksfjöldi fór hér um og gengu
nokkrir Grunnvíkingar hér við og einn Ís-
firðingur að nafni Þröstur gekk hér við, kom
hann frá Furufirði og var á leið til Flæðar-



eyrar. Fóru menn svo að tygja sig á dansleik
á Flæðareyri á hrossunum en einn hestur var
skilinn eftir vegna krankleika í fæti. Þegar
átti að fara að leggja af stað komu gestir frá
Bolungarvík sem var leyft að tjalda hér. Var
svo farið á dansleikinn. Komu menn svo
heim með morgninum.

Sunnudagur 11. júlí
Vaknað var um hádegið í sama veðri og í

gær, nema það var gola. Uppgötvuðu menn
þá að gæðingur mikill var horfinn, Tvistur
að nafni, og fóru menn strax til leitar. Riðið
var yfir að Öldugili og gengið upp á heiðina
og út hlíðina. Fannst hann undir Krubbu-
horni, vel falinn, og hafði hann farið þetta í
hafti á skömmum tíma.

Þegar komið var heim í bæ voru allir
farnir og höfðu þau farið með mb. Hrímni.
Síðan var borðað og hvíldu menn sig eftir
matinn. Um kl. 11 var gáð í netin og var einn
í. Síðan var haldið til Kjósarness til að ná í
kolapoka. Þegar heim kom skemmti Jón
Guðni með ljóðalestri. Síðan var gengið til
náða.

Mánudagur 12. júlí
Skýjað og 23 gráðu hiti þegar vaknað var.

Byrjað var á því að járna hest og síðan var
farið í reiðtúr inn í Hrafnsfjörð, en vegna
slæmra veðurskilyrða var snúið við til
Leirubæjar í Spánarveðri. Þar var notaður
hestasteinn sem ekki hefur verið notaður
síðan Leira fór í eyði. Svo var riðið fram á
Jökulhrygg og heim. Á miðjum eyrunum
uppgötvuðu menn að skeifa hafði týnst undan
einum gæðingnum.

Í netunum voru fimm lómar og einn
silungur. Svo var borðað, höggvið í eldinn
og kveikt upp í útiarninum. Síðan fóru menn
að kveðast á og kvað Bjarni Ben alla í
kútinn. Eftir það var gengið til náða.

Þriðjudagur 13. júlí
Vaknað var laust fyrir hádegi og steiktur

silungur sem menn átu með beztu lyst. Veður
var mjög gott, hitinn 25 gráður og sól. Síðan
fóru menn að ganga frá húsinu og járna hest.
Eyrún smurði brauð upp á sólarhringsveizlu,
því meiningin er að ríða í Grunnavík og yfir
Snæfjallaheiði í Bæi. Síðan verður farið úr
Bæjum kl. 5 á morgun.

Lagt af stað kl. 00.00 frá Leiru. Hiti 15
stig. Bolvíkingurinn Pálmi Gestsson leikari.

Aðalbjörg Þorsteinsdóttir á Tálknafirði
býr til margar gerðir smyrsla sem hafa reynst
mörgum vel. Áhugi hennar á áhrifamætti
jurta kviknaði á unglingsárum þegar hún lá
í bókunum um Ísfólkið, þar sem mikið er
fjallað um jurtir og lækningamátt þeirra.
Vörumerkið Villimey, sem Aðalbjörg notar
á smyrslin sín, er einmitt komið þaðan. Hvert
um sig eru smyrslin jafnframt kennd við
galdra.

Náttúran á Vestfjörðum er bæði hrein og
friðsæl þó að allt iði af lífi. Sjálf er Aðalbjörg
svolítil villimey og fór snemma að leita út í
náttúruna til að tína jurtir og finna kyrrð og

orku. Hún ætlaði sér ekkert að fara út í neina
framleiðslu til sölu heldur byrjaði hún
einfaldlega að fikta við að búa til jurtasmyrsl
og prófa á ættingjum og vinum. Smyrslin
þóttu góð og fólk sem notaði þau hvatti hana
til að leyfa fleirum að njóta þeirra líka.

Vottunarstofan Tún hefur vottað land-
svæðið lífrænt þar sem Aðalbjörg tínir jurt-
irnar villtar í náttúrunni. Það þýðir að ekki
verði gengið of nærri hverri tegund, að land-
svæðið sé hreint og fjarri mengandi starfsemi
og að tínslan hvorki skaði framtíðarafkomu
viðkomandi tegundar né raski tegundasam-
setningu á svæðinu.

Villimeyjargaldrar

Villimeyjan Aðalbjörg í sínu rétta umhverfi.



Patreksfjörður
eða Eyrar –
höfuðstaður

sunnanverðra
Vestfjarða

Patreksfjörður er „Þorpið“ skáldsins Jóns
úr Vör. Bærinn er höfuðstaður sunnanverðra
Vestfjarða og miðstöð sveitarfélagsins Vest-
urbyggðar. Heitið er dregið af nafni Patreks
helga biskups í Suðureyjum, sem minnst er
á Patreksfirði á hverju ári.

Byggðin á Patreksfirði stendur við sam-
nefndan fjörð á eyrunum Vatneyri og Geirs-
eyri og á milli þeirra. Nafnið Vatneyri er
dregið af litlu stöðuvatni sem var utan til á
eyrinni. Inn í það var Patrekshöfn grafin
árið 1946. Byggðin var um nokkurt skeið
kölluð Eyrar (og þar átt við Vatneyri og
Geirseyri) og mun sumt eldra fólk ennþá
nota þá nafngift um Patreksfjörð.

Í gegnum aldirnar hafa norskir, enskir,
þýskir og danskir kaupmenn siglt til Vatn-
eyrar og árið 1604 gerðu Danir hana að
viðurkenndum verslunarstað. Þá fékk stað-
urinn það hlutverk að vera fiskihöfn með
verslunarumdæmi sem náði yfir svæðið frá
Tálknafirði að Vatnsfirði á Barðaströnd.

Á þeim tíma komu íbúar Vatneyrar víða
við sögu. Veturinn 1615-16 hýstu þeir skip-
reika Spánverja á flótta undan sýslumann-
inum Ara Magnússyni í Ögri við Ísafjarðar-
djúp, þá einu sem lifðu Spánverjavígin frægu
á Vestfjörðum árið 1615.

Aldalöng samskipti við sjómenn af marg-
víslegu þjóðerni einkenna svipmót Patreks-
fjarðar. Um tíma voru þar franskur, enskur
og þýskur konsúll. Fyrsta tilraun Íslendinga
til togveiða var gerð á Patreksfirði.

Nánast öll þjónusta sem nöfnum tjáir að
nefna er á Patreksfirði.

Séð yfir byggðina á Patreksfirði. Höfnin
var grafin inn í Vatneyrina á sínum tíma.

Ljósm.  Mats Wibe Lund. Frá höfninni á Patreksfirði. Ljósm.  Mats Wibe Lund.



Geirþjófsfjörður er einn af innfjörðum
Arnarfjarðar. Þar bjó Auður Vésteinsdóttir í
mörg ár meðan Gísli Súrsson eiginmaður
hennar flæmdist víða í útlegð sinni og þarna
gerist lokaþáttur Gísla sögu.

Einhamar er stakur steindrangur innst í
Geirþjófsfirði að austanverðu. Hann er luktur
birkikjarri á alla vegu og getur ókunnugum
reynst erfitt að finna hann.

Fræg er síðasta vörn Gísla þegar að honum

sótti liðsveit fimmtán manna. Að síðustu
hljóp Gísli upp á Einhamar og varðist þaðan
ofureflinu. Eftir bardagann lágu sex menn
dauðir og Gísli hinn sjöundi.

Árið 1930 tóku Dýrfirðingar og Arnfirð-
ingar höndum saman og létu greypa minnis-
merki í Einhamar með þessum orðum: Minn-
ing um Gísla Súrsson og Auði konu hans
1930.

Í Geirþjófsfjörð er aðeins fært sjóleiðina

eða fótgangandi. Margir fara niður í fjörðinn
af þjóðveginum á Dynjandisheiði. Leiðin er
brött en flestum fær. Hafa verður það í huga
að hæðarmunurinn er yfir 400 metrar þó að
stutt sé að fara og reynist það óvönu fólki
nokkur þraut.

Þarna var búskapur fram á 7. áratug lið-
innar aldar. Staðurinn var afskekktur og úr
þjóðleið en fólkinu sem þar bjó farnaðist
vel. Vetrarveður geta orðið mikil í Geirþjófs-

firði og ber trjágróðurinn við bæinn sem enn
stendur þess merki. Í norðaustanátt leggur
kólguna niður af Dynjandisheiði gegnum
dalinn og fram á fjörð. Hins vegar er skjól í
dalbotninum og brekkunum þar upp af og
vitnar beinvaxinn og ókalinn trjágróður um
það. Lognið er andstæðan við kólguna. Oft
verður það svo mikið á þessum slóðum að
sjávarflöturinn verður svartur þegar fjöllin
speglast í honum. Þá er svartalogn.

Útlagaslóðir í Geirþjófsfirði

Ekki mun finnanlegt vistvænna iðjuver í
heiminum en Þörungaverksmiðjan í Karlsey
skammt frá Reykhólum, sem knúin er af
jarðhita til framleiðslu á mjöli úr ómenguðum
gróðri sjávar. Hráefnið til framleiðslunnar,
klóþang og hrossaþari, er fengið á grunnsævi
Breiðafjarðar og innfjarða hans. Mjölið er
nánast eingöngu flutt út og að langmestu

leyti notað sem hleypiefni við matvæla-
vinnslu en einnig sem áburður fyrir land-
búnað og skrúðgarða og fóður fyrir húsdýr
og gæludýr.

Þörungaverksmiðjan hefur í mörg ár haft
alþjóðlega vottun um lífræna framleiðslu,
sem felur í sér staðfestingu þess að fyrirtækið
uppfyllir ströngustu alþjóðlegar kröfur um

sjálfbæra nýtingu auðlinda, aðgreiningu hrá-
efna, rekjanleika afurða og varnir gegn meng-
un á öllum stigum framleiðslunnar.

Yfirleitt er talað um Þörungaverksmiðjuna
á Reykhólum, en það er ekki alls kostar
nákvæmt orðalag þó að verksmiðjan sé í
Reykhólalandi. Hún er úti í litlum hólma,
Karlsey, rúmlega tveggja kílómetra leið frá

þorpinu á Reykhólum, eins og glöggt má sjá
á myndinni. Að baki er Reykjanesfjallið og
býlið Grund undir fjallsrótum vinstra megin.
Miðhús eru niðri við sjóinn hægra megin
ofarlega, en þar er æðardúnn hreinsaður til út-
flutnings. Skammt þar fyrir innan er Barma-
hlíð – hlíðin mín fríða í alþekktu kvæði Jóns
Thoroddsens skálds frá Reykhólum.

Vistvænasta iðjuver í
heimi er við Breiðafjörð

Þörungaverksmiðjan í Karlsey. Reykhólaþorp í baksýn. Ljósm.  Mats Wibe Lund.



Hægt er að fara margar gerólíkar ferðir
um Vestfirði með því að leggja stund á eitt
sérstakt viðfangsefni í hverri ferð. Var það
ekki einn ágætur ráðuneytismaður í Reykja-
vík sem notaði sumarfríin sín í fjölda ára til
að skoða allar kirkjur á Íslandi og taka af
þeim myndir?

Sem dæmi um þemu sem taka mætti fyrir
á ferð um Vestfirði má nefna heimsóknir í
hin fjölmörgu söfn sem til eru í þessum eina
landshluta og fjölgar jafnt og þétt. Eða ferðir
um söguslóðir í fornritum, svo sem Gísla

sögu Súrssonar, Grettis sögu, Fóstbræðra
sögu, Hávarðar sögu Ísfirðings og Sturlungu.
Svo er nóg af fjöllum á Vestfjörðum til að
ganga á og yrði það verkefni seint fullklárað.
Náttúruskoðarar hefðu nóg við að vera, hvort
heldur þeir einbeittu sér að fuglaskoðun eða
gróðri eða þá jarðfræðinni og jarðsögunni.

Auðvelt er að sameina ólík áhugamál, svo
sem að fara í hestaferðir til náttúruskoðunar,
en nokkrar hestaleigur eru starfandi á Vest-
fjörðum.

Golfarar gætu farið hring á öllum golf-

völlum Vestfjarða. Sérstæð hringferð um
Vestfirði 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 náttúr-
legu gufubaði og sólpalli og fullkominni

hreinlætisaðstöðu.
Nú er væntanlega horfinn sá siður að

frambjóðendur til Alþingis komi í heimsókn
á hvert einasta sveitabýli í kjördæminu, enda
eru kjördæmi nú miklu stærri en áður. Sveita-
bæjum á Vestfjörðum hefur hins vegar farið
fækkandi. 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 sundlaug-
um, klífa öll fjöll og vaða allar ár, svo dæmi
séu tekin.

Fjallasöfnun, sundlauga-
rúntur eða jarðsöguferð?

Strandlengja hins vogskorna Vestfjarðakjálka er gríðarlega löng. Að sama skapi eru fjörurnar fjölbreyttar og ærið verk að skoða þær að nokkru ráði.
Myndin er tekin í gulum fjörusandinum í daufu skini kvöldsólar í Hvestu í Arnarfirði. Norðan fjarðarins blasir við fjallaklasinn mikli milli Arnarfjarðar

 og Dýrafjarðar. Þar er Kaldbakur, hæsta fjall Vestfjarða. Ljósm.  Mats Wibe Lund.






