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Vestfirðir: 

Vissir þú að….

… einungis 11 kílómetra landræma tengir 
Vestfjarðakjálkann við meginlandið? 
Landfræðileg mörk kjálkans eru við Gilsfjörð 
að sunnan og Bitrufjörð að norðan, en þar 
á milli eru aðeins um ellefu kílómetrar. 
Lögsagnarumdæmi Vestfjarða nær þó allt suður 
á Holtavörðuheiði. 

…ef nátttröllunum sem þjóðsagan segir frá 
hefði tekist ætlunarverk sitt væru Vestfirðir 
eyja? Sagan hermir að þau hafi ætlað að 
skilja kjálkann frá landinu með því að grafa 
skurð á milli. Þeim entist þó ekki nóttin - þetta 
hefur kannski verið að vori - og þegar dagaði 
breyttust þau í steindranga, eins og vera vill um 
tröll. Eyjarnar ótalmörgu á Breiðafirði, og hólmar 
og sker við Húnaflóa, eru leifar jarðvegsins sem 
tröllin mokuðu út í sjó. 

…frá Vestfjörðum eru aðeins um 300km yfir 
sundið til Grænlands, styttra en frá Hólmavík 
á Akureyri? Vegna nálægðarinnar hafa oftar 
en einu sinni, tvisvar og þrisvar hvítabirnir frá 
Grænlandi sótt Vestfirðina heim. 

…strandlengja Vestfjarða er tæpir 2.000 
kílómetrar og rétt um einn þriðji hluti allrar 
strandlengju Íslands?

…að samkvæmt tölum Hagstofunnar voru 
Vestfirðingar 6.870 talsins 1. janúar 2017? 
2,03% af íbúafjölda landsins. 

…á Vestfjörðum eru nú níu sveitarfélög? 
Talið réttsælis eru það Reykhólahreppur, 
Vesturbyggð, Tálknafjarðarhreppur, 
Bolungarvík, Ísafjarðarbær, Súðavíkurhreppur, 
Árneshreppur, Kaldrananeshreppur og 
Strandabyggð. 

…Árneshreppur á Ströndum er fámennasti 
hreppur landsins? Samkvæmt tölum 
Hagstofunnar bjuggu þar samtals 46 manns 1. 
janúar 2017. 

…Látrabjarg er vestasti punktur Evrópu? 
Látrabjarg er líka eitt þéttsetnasta fuglabjarg 
veraldar. Og Vestfirðir geta svo stært sig af 
tveimur mikilfenglegum björgum til, nefnilega 
Hornbjargi og Hælavíkurbjargi á Hornströndum. 

…Drangajökull, á norðursvæði Vestfjarða, er 
fimmti stærsti jökull landsins? Hájökullinn er 
vinsæll til útivistar, en sprungnir skriðjöklar 
teygja anga sína niður í dali. Firðir og 
djúpir dalir eru yfirleitt það sem ferðalangar 
muna af Vestfjörðum, en að ofanverðu er 
Vestfjarðakjálkinn hins vegar gróðursnauð og 
jökulskafin háslétta. 

…jarðfræðilega eru Vestfirðir elsti hluti Íslands? 
Elsta berg í hraunlögum á Vestfjörðum er um 
16 milljón ára gamalt, heilum þremur milljónum 
ára eldra en það sem elst hefur fundist á 
Austfjörðum. 

…á Vestfjörðum má finna steingervinga úr 
voldugum skógum sem þar uxu fyrir tíu til fjórtán 
milljónum ára? Loftslagið var þá heittemprað, 
svipað og nú er í Kaliforníu, þó erfitt sé að 
gera sér slíkt í hugarlund. Í hlíð Helgafells 
við utanverðan Dýrafjörð fannst til dæmis 
rauðviðarbolur sem er nærri metri í þvermál. 
Af öðrum viðartegundum má nefna valhnotu, 
beyki, hlyn, elri og vínvið. 

…engin eldvirkni er á Vestfjörðum og hefur 
ekki verið síðustu tíu milljón árin? Jarðhiti er 
hins vegar allvíða, en hann er einna mestur í 

Reykhólasveit og í Reykjanesi við Ísafjarðardjúp. 
Á síðarnefnda staðnum má til dæmis komast í 
nána snertingu við jarðhitann í útilauginni sem 
sumir vilja kalla stærsta heita pott landsins. 

…undirlendi er af afar skornum skammti 
á Vestfjörðum og helst að finna í nokkrum 
fjarðarbotnum? Reykhólasveit, Barðaströnd, 
Rauðasandur og sveitir í Strandasýslu eru 
helstu undantekningar þar á, en inn á milli fjalla 
leynast þó líka gróðurríkir reitir. 

…lítið er um stöðuvötn á Vestfjörðum og að 
flestar ár á svæðinu eru vatnslitlar? Þó getur 
enginn neitað því að Vestfirðingar eiga einn 
af tilkomumestu fossum landsins, Dynjanda í 
Arnarfirði.  

…aðalheimkynni konungs íslenskra fugla, 
hafarnarins, eru á Breiðafjarðareyjum? 
Vestfjörðum tilheyrir reyndar aragrúi eyja: 
bróðurpartur Breiðafjarðareyja hverra Flatey er 
stærst og þekktust, Æðey, Vigur og Borgarey 
á Ísafjarðardjúpi og Grímsey á Steingrímsfirði, 
auk annarra smærri eyja og hólma. 

…að þegar harðindakaflar og hungursneyð 
riðu yfir þjóðina á öldum áður varð sjaldan 
matarskortur á Vestfjörðum? Sjórinn er 
matarkista Vestfjarða. Stutt er á fengsæl 
fiskimið, selir eru í látrum og víða er æðarvarp. 
Eggjatekja úr björgunum og fuglaveiði hefur líka 
reynst Vestfirðingum afar drjúg og satt hungur 
þeirra í aldaraðir. 

…að Vestfirðir eru tæplega einn tíundi hluti af 
flatarmáli Íslands? 

…að þjóðvegur númer eitt liggur ekki um 
Vestfirði? Vestfirðingar eiga hins vegar sinn 
eigin hringveg, með mörgum útúrkrókum sem 
gaman er að kanna. 

…að byggð lagðist af á Hornströndum, þar 
sem nú er Hornstrandafriðland, um miðja 
síðustu öld? Landshlutinn var afar harðbýll 
og samgöngur sérlega torsóttar. Frá Horni 
í Hornvík eru til dæmis tvær dagleiðir fyrir 
gangandi mann yfir á Hesteyri, þangað sem 
skroppið var eftir læknisaðstoð eða til að skila 
bók á bókasafnið. 

… að Vestfirðingar þóttu á árum áður skera sig 
nokkuð frá öðrum Íslendingum? Matarvenjur 
þeirra þóttu sérkennilegar, nafngiftirnar 
frábrugðnar því sem tíðkaðist annars staðar og 
málfarið á köflum stórundarlegt. Orðatiltækið 
„mjer blæðir í froðu“ ku til dæmis vera 
sérvestfirskt, en það mun þýða að mælanda 
blöskri eitthvað. 

…að samkvæmt tölum 
Hagstofunnar voru Vest-
firðingar 6.870 talsins 1. 

janúar 2017? 2,03% af íbúa-
fjölda landsins. 
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Það er auðvelt að mæra Vestfirði. Fara fögrum orðum um 
þetta undursamlega landsvæði þar sem fegurðin er slík að 
íbúarnir verða reglulega agndofa – hvað þá þeir sem ekki hafa 
þessa stórbrotnu fegurð fyrir augunum á daglegum grunni. Himin-
inn og hafið og fjöllin fögru sem hvarvetna skera þar á milli. Hvað 
þurfum við meira en þetta sálarfóður? Þó það væri gott að geta 
sagt að við þyrftum ekkert meira – þá er það nú ekki svo. Við 
sem byggjum svæðið þurfum eitthvað til að starfa við og gestirnir 
sem okkur heimsækja þurfa ýmiskonar þjónustu til að heimsóknin 
verði sem ánægjulegust. Þetta helst í hendur og eru sífellt fleiri 
sem starfa við ferðaþjónustu með einum eða öðrum hætti.

Í takti við aukningu ferðafólks um svæðið hefur þjónustan 
aukist síðustu ár, sér í lagi yfir sumarmánuðina er hlutfallslega 
flestir eru á ferðinni. Það eru fleiri afþreyingarmöguleikar, fleiri 
gististaðir, nóg er að bíta og brenna. Og náttúran – blessuð 
dýrmæta náttúran, er söm við sig í hógværri fegurð sinni og gerir 
sér enga grein fyrir aðdráttaraflinu sem hún býr yfir. Enn eru ekki 
margir ferðamenn á ferli yfir vetrarmánuðina á Vestfjörðum og því 
mörg starfanna enn árstíðabundin, en ég lofa ykkur að heimsókn 
á Vestfirði yfir vetrartímann er ekki síður nærandi fyrir dýpstu sál-
arlögin. Þá eru töfrarnir fólgnir í að finna svo vel fyrir fámenninu 
og náttúran alltumvefjandi verður enn áþreifanlegri fyrir vikið. 

Það er að mörgu að hyggja í þeirri sprengingu sem hefur orðið 
á komum ferðafólks til Íslands. Stjórnvöld og ferðaþjónustuaðilar 
þurfa að vera í stakk búin fyrir holskefluna. Og við sem ferð-
umst þurfum að gera það fallega. Stundum er því haldið fram 
að ferðabransinn sé bara bóla, en ég held að hann sé ekki bóla 
frekar en Internetið. Heimurinn er á stöðugri hreyfingu og það 
eru líka íbúar hans, sem alltaf verður auðveldara fyrir að komast 
í heimskönnun. Við viljum sjá heiminn og finna fyrir fólkinu sem í 
honum býr. Við þurfum öll að vanda okkur. Við erum aðeins hér 
um stundarkorn að njóta alls þessa. Áfram lifa staðirnir sem við 
heimsækjum – og allra lengst náttúran sjálf. 

Á síðum þessa blaðs finnið þið heilmikið um þau ævintýri sem 
þið getið upplifað á ferð ykkar um Vestfirði. Það er af nægu að 
taka og er þetta aðeins brotabrot af því sem svæðið hefur upp á 
að bjóða. Afþreyingin, gististaðirnir, veitingarnar, minjagripirnir, 
menningin, mannlífið og sagan öll. Náttúran. Njótið lestursins. 
Njótið náttúrunnar og mannlífsins. Njótið frelsisins til að ferðast. 
Njótið vestfirska sumarsins árið 2017!

Anna Sigríður Ólafsdóttir 
ritstjóri

Verið velkomin vestur!

Ávarp ritstjóra

Vestfirðir sumarið 2017 er upplýsingablað fyrir ferðafólk á leið um Vest-
firði. Blaðið kemur nú út í tuttugasta og þriðja sinn og býðst án endur-
gjalds á viðkomustöðum ferðafólks á Vestfjörðum og víðar um landið.

Útgefandi: Athafnagleði ehf., Mánagötu 2, 400 Ísafirði,

Sími 456 4560, netfang bb@bb.is, veffang www.bb.is

Ritstjórn og efnisvinnsla: Anna Sigríður Ólafsdóttir

Ábyrgðarmaður: Bryndís Sigurðardóttir

Ljósmyndir: Markaðsstofa Vestfjarða/Haukur Sigurðsson og fleiri 

Forsíða: Selur við Hvítanes: Haukur Sigurðsson

Umbrot og prentvinnsla: Athafnagleði ehf og Litróf 

Eftirprentun, hljóðritun, notkun ljósmynda og annars efnis er óheimil.

Gunnukaffi

Hafnarstræti 11, Flateyri
sími 847 8412
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Vestfirðir: 
Did you 
know that…

… the Westfjords peninsula is only connected 
to the mainland by an 11 km wide strip of land? 
The limits of the Westfjords are Gilsfjörður in 
the south and Bitrufjörður in the north. However, 
the Westfjords jurisdiction reaches as far south 
as Holtavörðuheiði moor.

…according to folk lore, three night trolls once 
attempted to separate the peninsula from the 
mainland? They planned to do so by digging 
a canal, but grossly underestimated how time 
consuming the task would prove. As the night 
turned to day, the trolls turned to stone (as trolls 
are apt to do). The tale has it that the many 
islands of Breiðafjörður bay and the skerries in 
Húnaflói bay were formed by the chunks of soil 
and rock that the trolls dug out and flung into 
the sea during that fateful night.  

…from the Westfjords, the distance to 
Greenland is only about 300 kilometers? This 
proximity means that on several occasions, 
polar bears have come to visit the Westfjords, 
having drifted across the sea on ice floes. 

…the coastline of the Westfjords is around 
2.000 kilometers long, and constitutes one third 
of the country’s coastline? 

…according to the Statistics Bureau, the 
Westfjords had a population of 6.870 on 
1 January, 2017? 2,03% of the nations 
population. 

…the Westfjords now have nine municipalities? 
Clockwise, these are Reykhólar municipality, 
Vesturbyggð, Tálknafjörður municipality, 
Bolungarvík, Ísafjarðarbær, Súðavík 
municipality, Árnes municipality, Kaldrananes 
municipality and Strandabyggð. 

…Árnes municipality has the lowest population 
of all Icelandic municipalities? On January 
1, 2017 it had a population of a whopping 46 
people.  

…the magnificent Látrabjarg, one of the most 
densely populated bird cliffs in the world, 
is also Europe’s westernmost point? The 
Westfjords also boast two other impressing 
sea cliffs, Hornbjarg and Hælavíkurbjarg, in the 
Hornstrandir nature reserve. 

…Drangajökull, in the northern part of the 
Westfjords, is the country’s fifth largest glacier? 

…geologically, the Westfjords are the oldest 
part of Iceland? The oldest rocks found in the 
lava layers in the Westfjords are around 16 
million years old, three million years older than 
rocks found on the east coast. 

…fossils from forests that grew in the area 
around 10 to 14 million years ago, have been 
found in the Westfjords? These massive forests 
grew in a climate similar to that of today’s 
California. The most well-known of the fossils is 
a 14 million years old redwood log, around one 
meter in diameter, found in Helgafell mountain 
in Dýrafjörður. Other types of wood found in the 
area include walnut, beech, maple and vine. 

…there has been no volcanic activity in the 
Westfjords for the last 10 million years? 
However, there are geothermal springs in 
some areas – Reykhólar in the southeast and 
Reykjanes in Ísafjarðardjúp, for instance. The 
swimming pool in Reykjanes takes advantage 
of this, and has been dubbed the largest hot tub 
in the country. 

…arable land is in extremely short supply in 
the Westfjords? The main exceptions to this 
are the Reykhólar area, Barðaströnd coast, the 
Rauðisandur reef, and the countryside in the 
Strandir area. However, green areas with varied 
flora are to be found in between the jagged 
mountains. 

…there are very few lakes in the Westfjords, 
and most of the rivers are quite small? 
However, the area can boast one of Iceland’s 

most beautiful and spectacular waterfalls – 
Dynjandi in Arnarfjörður. 

…the king of Icelandic birdlife, the white-
tailed eagle, mainly nests on the islands in 
Breiðafjörður? 

…a vast number of islands are part of the 
Westfjords? Most of the islands in Breiðafjörður 
belong to the area, and those are countless; 
literally too many to be counted. The islands 
Æðey, Vigur and Borgarey in Ísafjarðardjúp and 
Grímsey in Steingrímsfjörður are also part of 
the Westfjords area. 

…people in the Westfjords rarely went hungry, 
even when natural disasters struck or hardships 
and starvation affected the rest of the nation? 
The sea is the area’s main source of food. The 
rich fishing grounds are nearby, and seals and 
eiders have been very valuable to the farmers. 
Egg picking and bird hunting in the great cliffs 
have also staved off starvation for centuries. 

…the Westfjords peninsula constitutes around 
one tenth of Iceland’s whole area? 

…the ring road of Iceland, road no. 1, passes 
the peninsula by? The Westfjords have a ring 
road of its own, with many smaller side roads 
begging to be explored. 

…the last inhabitants left the Hornstrandir 
area, now a nature reserve, around 1950? 
Life conditions in the area were always very 
extreme. For example, a person in Hornvík who 
wanted to return a book to the library, or go to 
the doctor, had to undertake a two days’ walk 
to Hesteyri. 

…in the past, the people of the Westfjords 
were thought to be quite peculiar? Their eating 
habits, speech and names all differed from 
other parts of the country.

…in the past, the people of the Westfjords were 
thought to be quite peculiar? Their eating ha-
bits, speech and names all differed from other 
parts of the country.
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Farsímabanki Landsbankans, L.is, hefur fengið nýtt útlit og viðbætur 

sem veita þér enn betri yfirsýn yfir fjármálin þín. L.is er sérstaklega aðlöguð 

útgáfa af netbanka Landsbankans fyrir farsíma. Í honum geturðu framkvæmt 

allar helstu bankaaðgerðir hvar sem þú ert og þarft engan auðkennislykil.

Enginn auðkennislykill Einfaldur í notkun Helstu aðgerðir við höndina
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Vestfirðir: 
Wuβten  Sie 
schon dass….

…eine nur 11 km breite Landbrücke die 
Westfjorde mit dem Festland verbindet? 
Geographisch gesehen erstrecken sich die 
Westfjorde im Süden vom Gilsfjörður bis zum 
Bitrufjörður auf der nördlichen Seite. Nur 11 km 
Festland liegen zwischen den beiden Fjorden.

…die Westfjorde eine Insel wären, hätten die 
Nachttrolle ihr Werk vollenden können? Eine 
Volkssage berichtet, wie sie versucht haben, 
die Westfjorde vom Rest des Landes abzut-
rennen, indem sie einen Graben aushoben. 
Die Arbeit erwies sich aber als schwerer, 
als die Nachttrolle dachten. Und auch die 
Nacht war kürzer. Vielleicht spielt die Sage im 
Frühjahr. Beim ersten Sonnenlicht erstarrten 
die Nachttrolle zur Stein. Die zahlreichen Inseln 
in Breiðafjörður sowie die Schären und Inseln 
in Húnaflói sind Teile der ins Meer geworfenen 
Erde.

…Grönland nur 300 km von den Westfjorden 
entfernt ist? Die Distanz zwischen den 
Westfjorden und Grönland ist kürzer als der 
Weg von Hólmavík nach Akureyri. Wegen der 
Nähe sind auch oft Eisbären mit Treibeis zu den 
Westfjorden gelangt.

…die Küste der Westfjorde knapp 2.000 km 
lang ist – was einem Drittel der Küste des ganz-
en Landes entspricht?

…die Gesamtbevölkerung in den Westfjorden 
am 1. Januar 2017 6.870 Menschen betrug – 
laut dem isländischen Amt für Statistik? Wer 
weiß – heute dürften es schon 6.872 sein!

…Árneshreppur in Strandir die kleinste 
Gemeinde Islands ist? Anfang des Jahres 
waren nur 46 Bewohner in Árneshreppur reg-
istriert. 

…die Klippen von Látrabjarg der westlichste 
Punkt Europas sind? Látrabjarg beherbergt eine 

der größten Vogelkolonien der Welt. In Horn-
bjarg und Hælavíkurbjarg gibt es weitere große 
Vogelkolonien. Sie liegen in der fast menschen-
leeren Hornstrandir. 

….der Gletscher Drangajökull im Norden der 
Region der fünftgrößte Gletscher Islands ist? 
Einige Gletscherzungen erstrecken sich bis ins 
Tal hinab. Das Gletschermassiv selbst ist als 
Ausflugsziel sehr beliebt.

…die Westfjorde der älteste Teil Islands sind? 
Die ältesten Gesteinsschichten werden auf ca. 
16 Millionen Jahre geschätzt und sind ungefähr 
3 Millionen Jahre älter als die ältesten Funde in 
den Ostfjorden.

…sich Versteinerungen in den Westfjorden 
finden lassen? Sie stammen aus der einst 
üppigen Waldvegetation, die im warm 
temperierten Klima der Westfjorde vor zehn bis 
vierzehn Millionen Jahren gedieh. Das Klima 
war vermutlich vergleichbar mit dem des heut-
igen Kalifornien. Besonders erwähnenswert ist 
der Fund eines ca. 200 Jahre alten Baumsta-
mms von ungefähr einem Meter Durchmesser 
in Dýrafjörður. Walnußbäume, Buchen, Ahorn 
und Weinreben gehören zu den Versteiner-
ungen, die bisher gefunden wurden.

…es seit 10 Millionen Jahren keine vulkanische 
Aktivitäten mehr in der Region gibt? Erdwärme 
findet sich jedoch an vielen Stellen. Die größt-
en Quellen liegen in der Gemeinde Reykhólar 
und auf der Landzunge Reykjanes im Fjord 
Ísafjarðardjúp. In Reykjanes gibt es eins der 
ältesten Schwimmbäder Islands. 

…es bewirtschaftsbares Ackerland nur in 
einigen Fjorden gibt? Ausnahmen bilden die 
Gemeinde Reykhólar, die Küstenlinie Barða-
strönd, Rauðisandur und große Gebiete der 
Gemeinden von Strandir. 

…es nur wenige Seen gibt in den Westfjorden? 
Die meisten Flüsse sind kurz und führen nur 
wenig Wasser. Dafür liegt Dynjandi, einer der 
schönsten und spektakulärsten Wasserfälle 
Islands in den Westfjorden, in Arnarfjörður. 
 
…die gesamten Westfjorde ein Vogelparadies 
sind? Auf unzähligen Inseln und Schären 
finden viele Vogelarten reichlich Nahrung und 
Unterschlupf, so z.B. der König der isländischen 
Vögel, der Seeadler (haliaeetus albicilla). 

…eine Menge kleiner Inseln zum Gebiet Vest-
firðir gehören? Die meisten Inseln in Breiða-
fjörður einschließlich der größten 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.

…es selbst in früheren Zeiten den Menschen 
in den Westfjorden selten an Nahrung gefehlt 
hat? Die Fischgründe liegen nicht weit von der 
Küste entfernt. 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 gesammelt und 
Vögel gefangen, um die Speisekarte zu ber-
eichern. 

…die Westfirdir Halbinsel 9.520 km Qu-
adratkilometer groβ ist – knapp ein Zehntel der 
gesamten Landmasse Islands?

…die Haupstraße Islands, die Ringstraße 
Nr. 1, nicht in die Westfjorde führt? Die 
Westfjorde haben dafür ihre eigene Ringstraße 
mit vielen interessanten Nebenstraßen, die 
den Reisenden immer neue, überraschende 
Eindrücke bescheren.

…die letzten Einwohner Hornstrandir Mitte des 
letzen Jahrhunderts verlassen haben? Ein Teil 
von Hornstrandir ist heute ein Naturschutz-
gebiet. Im Laufe der Jahre hat sich eine un-
gemein dichte, artenreiche Vegetationsschicht 
gebildet. Die Tierwelt in dieser Region dürfte 
heute so ähnlich aussehen wie zur Zeit der 
Besiedlung Islands. 
 
…die Bewohner der Westfjorde sich früher 
sehr vom Rest der Landesbevölkerung 
unterschieden haben? Besonders ihre Ess-
gewohnheiten und abenteuerliche Namens-
gebung galten als ungewöhnlich. Nirgends 
im Lande gab es mehr Zauberer als in den 
Westfjorden.

…die Westfjorde der älteste Teil Islands sind? 
Die ältesten Gesteinsschichten werden auf ca. 
16 Millionen Jahre geschätzt und sind ungefähr 
3 Millionen Jahre älter als die ältesten Funde in 
den Ostfjorden.
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Breiðavík 
Lundinn trekkir að

Í fagurri vík rétt við vestasta odda landsins og 
þar með talið Evrópu gjörvallrar, Breiðavík, hafa 
hjónin Birna Mjöll Atladóttir og Keran Stuelend 
Ólason um árabil rekið ferðaþjónustu. Breiða-
vík er staðsett við utanverðan Patreksfjörð og 
er þaðan stutt að fara, eða 12 kílómetra leið, á 
Látrabjarg sem er fyrirheitaland margra ferða-
manna sem sækja Ísland heim þar er eitt afl ráð-
andi öðrum fremur – lundinn. Þessi sérkennilegi, 
vinalegi fugl á sér gríðarlegan fjölda aðdáenda 
og er hann í sínum litla kroppi aðdráttarafl sem 
laðar til sín fólk frá öllum heimshornum sem hef-
ur það höfuðmarkmið með Íslandsheimsókninni 
að bera fuglinn augum. Fáir staðir eru betur til 
þess fallnir en Látrabjarg, þar sem lundinn kúrir 
í þúsundavís við brún bjargsins rétt við vitann á 
Bjargtöngum og er hann þeim sjaldgæfu eigin-
leikum gæddur að hafa sig ekki á brott hið fyrsta 
nálgist hann forvitnir ferðamenn með mynda-
vélarnar að vopni. Segja þau Birna og Keran 
lundann hvergi eins spakan og á Látrabjargi þar 
sem auðveldlega má komast í seilingarfjarlægð 

við hann, en aðgengi er með eindæmum gott 
þar sem um 20 metrar eru frá bílastæðunum að 
bjargbrúninni.

Það hefur margt breyst í ferðaþjónustu á 
Vestfjörðum frá því er Birna og Keran opnuðu 
dyrnar á Breiðavík fyrst fyrir gestum þann 1. 
apríl 1999, þá með 14 herbergi sem öll voru 
með kojum fyrir svefnpokagistingu, auk tveggja 
herbergja þar sem mátti komast í uppbúin rúm. 
Birna segir þau hjónin hafa hreinlega verið grun-
laus um hvað þau voru að fara út í er þau lögðu 
upp í þetta ferðalag sem enn varir og vex með ári 
hverju: „Við vissum auðvitað ekkert hvað við vor-
um að fara út í sem betur fer. Á þessum tíma var 
ferðaþjónustan ekki neitt neitt svona almennt, 
kannski var eitthvað að gerast í þeim málum fyrir 
sunnan en ekki hér fyrir vestan.“ Hún bætir líka 
við að ættingjar þeirra og vinir hafi verið misbjart-
sýnir  á þennan  ráðahag þeirra og hafi mamma 
hennar haft mestar áhyggjur af því að hún ætlaði 
að bjóða gestunum upp á kvöldmat, en í upphafi 
var á hótelinu einn 40 fermetra matsalur.

Jú Birna ætlaði að bjóða upp á kvöldmat og 
gott betur. Í dag eru þrír salir á hótelinu sem eru 
í heildina 300 fermetrar og nú geta gestir borð-
að þar allan liðlangan daginn. Dagurinn byrj-
ar á morgunmat, að honum loknum tekur við 
dagseðilinn, sem seinnipartinn er skipt út fyrir 
kvöldseðilinn og boðið upp á kvöldverð til klukk-
an 21. Þeir sem koma í hús að kvöldmat lokn-
um geta fengið súpur og brauð, en Birna segir 
að ekki vilji þau að neinn fari svangur að sofa. 
Breytingar hafa orðið á fæðuvali gesta þau ár 
sem ferðaþjónustan í Breiðavík hefur starfað og 
segir Birna að þeim fjölgi sem hvorki borði kjöt 
né fisk og þurfi því sífellt að laga matseðilinn að 
þörfum gestanna sem til þeirra koma, svo upp á 
síðkastið hafa grænmetisréttir bæst á seðilinn. 
Þá er alltaf vinsælt að fá sér borgara á ferðalög-
um og skáka fáir staðir úrvali þeirra Breiðvíkinga 
í þeim efnum, þar sem boðið er upp á klassískan 
nautaborgara, grænmetisborgara, fiskiborgara, 
kjúklingaborgara, og lambaborgara. 

Breiðavík. Myndir: Haukursig.com

Lundi. Mynd: Haukur Sigurðsson



Birna Atladóttir

Hvað gistinguna snertir hafa möguleikar 
gesta til að eiga náðuga daga í Breiðavík aukist 
til muna frá opnun og eru í dag einungis 10 her-
bergi þar sem gestirnir gista í kojum, sem Birna 
segir nauðsynlegt að halda í fyrir þá sem eru að 
leita eftir ódýrari gistimöguleikum. Stærsti hlutinn 
í dag eru vistleg herbergi með uppbúnum rúm-
um og eru þau herbergi orðin 32 talsins, bæði 
herbergi með baði og önnur með sameiginlegu 
baði. Enn er verið að bæta við möguleikana og 
í sumar verður fyrsta sumarhúsið byggt fyrir þá 
sem leita eftir að hafa rýmið út af fyrir sig og sína. 
Þá er einnig í Breiðavík vel búið tjaldsvæði fyrir 
þá sem vilja gista í tjöldum eða svefnvögnum. 
Á tjaldsvæðinu stendur til að byggja í sumar 
aðstöðuhús með eldhúsi og matsal fyrir um 30 
gesti. Þar geta einnig þeir gestir hótelsins sem 
vilja sjá um matinn sinn sjálfir nýtt sér aðstöðuna. 

Lundinn vinsæll 
Gestir sem nýta sér þjónustuna í Breiðavík 

koma frá öllum heimshornum. Flestir gestanna 
koma frá Sviss, þá eru það Frakkar, síðan Þjóð-
verjar, en Íslendingar eru einungis lítill hluti gesta 

að sögn Birnu. Þó Breiðavíkin sé sérlega falleg 
og dásamlegt að fara í gönguferðir í gullna sand-
inum og horfa út á hafið í áttina til Grænlands, þá 
er það lundinn og Látrabjargið sem laða flesta 
gestanna á staðinn: „Langflestir gestanna eru 
komnir til að skoða lundann og aftur lundann. 
Þeir eru flestir fuglaskoðarar og ljósmyndarar 
og því er það Látrabjargið sem heillar mest. Ná-
lægðin við lundann er gestunum ómetanleg og 
á hverju kvöldi kemur fólk til okkar til að sýna 
okkur hvað það komst nálægt lundanum og við 
erum alltaf jafn hissa.“ Segir Birna og hlær, en 
hún segir að það komi kannski þeim sem hafa 
búið í nálægð við bjargið alla ævi mikið á óvart 
en hún segir ekki annað hægt en að taka þátt í 
gleði gestanna sem eru að fá drauma sína um 
að sjá lunda uppfyllta. 

Birna segir þau ekki leggja áherslu á að 
bjóða gestum sínum upp á afþreyingu, náttúr-
an sjálf sjái þeim fyrir afþreyingu. Hún segir að 
þau þyrftu að breyta stefnu sinni talsvert ef þau 
ætluðu að bjóða upp á slíkt. Um hríð voru þau 
með fjórhjólaleigu en Birna segir að það hafi illa 
samræmst því sem meirihluti gesta þeirra leituðu 

eftir – ósnortinni náttúru og þegar að sjö kíló-
metra sandfjaran hafi verið útspóluð af fjórhjól-
um með tilheyrandi vélardrunum, hafi kyrrðin og 
hin ósnortna náttúruupplifun farið fyrir lítið. 

Sýnist sitt hverjum um vegina sem gestirnir 
þurfa að aka til að komast í Breiðavík og á Látra-
bjarg, en vegagerð á svæðinu hefur mikið verið í 
umræðunni undanfarin ár og þykir mörgum það 
undarlegt að bjóða þeim tugþúsundum gesta 
sem fara þar um sumar hvert upp á að aka eftir 
malarvegi sem er ekkert annað en þvottabretti á 
köflum. Birna segir gesti sína ræða vegina nokk-
uð og þó flestir telji vegina ekki til fyrirmyndar 
finnist einn og einn sem elska að fá til viðbótar 
við upplifunina safaríferð sem ekki endilega var 
í kortunum. 

Það má ljóst vera að Birna og Keran sitja ekki 
auðum höndum, en til viðbótar við ferðaþjón-
ustuna í Breiðavík reka þau rútufyrirtæki á Pat-
reksfirði og eiga Vestfirskar ævintýraferðir sem 
gera út rútur frá Ísafirði. Birna segir aldrei slakað 
á í hugmyndavinnunni um hvað skuli næst vera 
gert og séu pípurnar nú sem áður fullar af hug-
myndum.



TÖFRASTAÐIRNIR 
Bolafjall OG SKÁLAVÍK

Vilji gestir sem heimsækja Vestfirði, nú og 
auðvitað Vestfirðingar sjálfir, ganga á fjöll þá er 
sannarlega um auðugan garð að gresja. Það 
eru hreinlega fjöll út um allt. Gönguleiðirnar eru 
miserfiðar og sumar þeirra lengri auðveldari en 
einhverjar sem styttri eru líkt og gangan á hæsta 
fjall Vestfjarða, Kaldbak, sannar. Á einhver fjöll 
má komast akandi, sum að vetrarlagi á fjallabíl-
um en á önnur má finna akvegi þegar snjóa 
leysir og er vinsælast þeirra án efa Bolafjall ofan 
Bolungarvíkur en vegurinn á fjallið er opinn bíla-
umferð í júlí og ágúst ár hvert og stundum lengur 
ef haustið er milt og aðstæður góðar. Veginn má 
þó ganga á öðrum tímum árs til að njóta þess 
óviðjafnanlega útsýnis sem á toppnum bíður. 

Bolafjall er í 625m hæð yfir sjávarmáli og 
þegar upp á flatan og hrjóstrugan toppinn er 
komið blasir fyrst við ratsjárstöðin, sem nú heyrir 
undir Landhelgisgæsluna. Það er eitthvað ævin-
týralegt við að sjá þennan gráa risavaxna svepp 
í umhverfi sem gæti allt eins tilheyrt tunglinu og 
fyrir þá sem leyfa ímyndunaraflinu og leikgleðinni 
að fá lausan tauminn mætti allt eins setja á hið 
opna svið atriði úr vel valinni vísindaskáldsögu – 
eða bara Tinnabók. 

Vinsælt er meðal íbúa á svæðinu að fara 
á Bolafjall með gesti, svo þeir megi njóta þess 
besta sem svæðið býður upp á fjarri hinum ver-
aldlega skilningi. Á fáum stöðum fæst betur not-
ið hinnar ástsælu miðnætursólar en af Bolafjalli. 
Einhverjir halda því fram að á heiðskýrum dög-
um megi jafnvel sjá alla leið til Grænlands. Það 

er þó ekki svo í reynd en útsýnið er engu að síð-
ur stórkostlegt þar sem fyrir augu ber Ísafjarðar-
djúp og Jökulfirðir í allri sinni dýrð.  

Til að fullkomna rúntinn nota gestir gjarn-
an tækifærið og halda áfram yfir Skálavíkur-
heiði þegar komið er af afleggjaranum á fjallið. 
Skálavíkin er annar töfrastaður í kvöldsólinni 
(og reyndar á öðrum tímum sólarhringsins) þar 
sem sjá má sólina setjast í hafið með tilheyrandi 
litadýrð og ljúft er að leika sér í fjöruborðinu. Þá 
er heldur ekki leiðinlegt að prófa tómstunda-
iðju heimafólks að fleygja sér í hylinn í Langá. 
Yngsta kynslóðin kann vel að meta heimsókn 
í Skálavík sem er upp á gamla mátann ævin-
týraland hið mesta. Oftar en ekki koma þar af-
þreyingarmöguleikarnir innan frá, er stungið er í 
samband við guðsgræna náttúruna.

Á Bolafjalli. Mynd: MHJ

Á Bolafjalli. Mynd: Sigurjón J. Sigurðsson



Hinni hefðbundnu Ólafstúnsveislu 
hefur nú verið breytt í helgarvið-

burð og heitir nú bara Götuveislan.  
Skósveinar (Minions) eru þema 

Götuveislunnar 2017 og er reiknað 
með að heimamenn og gestir taki 

virkan þátt í skósveinaskreytingum.  
Í boði þessa helgi á Flateyri verður 

hin hefðbundna kvöldvaka með grilli, 
söngkeppni, kókosbolluáti og varð-

eldi en til viðbótar verður miðnætur-
hlaup á föstudagskvöld, froðudiskó 

og sitthvað fleira. 

Götuveislan á Flateyri 
23. – 25. júní

Skálavík. Mynd: MHJ

Skálavík. Mynd: MHJ

Mynd: Guðmundur Ragnarsson



12

Hjónin Friðbjörg Matthíasdóttir og Guðmund-
ur Valgeir Magnússon eru Vestfirðingar í húð og 
hár, Guðmundur frá Hóli í Önundarfirði og Fríða 
frá Bíldudal og eru þau búsett á Bíldudal þar 
sem Guðmundur er tæknistjóri hjá Arnarlax og 
Fríða sinnir nú starfi bæjarstjóra Vesturbyggð-
ar í fæðingarorlofi Ásthildar Sturludóttur. Auk 
daglegra starfa eiga þau tvö gistiheimili, annað 
í heimasveit Guðmundar, Kirkjubóli í Bjarnardal 
og hitt á Bíldudal – Gistihúsið við höfnina. 

Það er vel þekkt hér á landi að íbúar landsins 
séu ekki við eina fjölina felldir í starfsvali og eru 
margir sem sinna fleiri en einu starfi og jafnvel 
fleiri en tveimur og má segja að þetta sé eitt af 
því sem vekur einna mesta lukku meðal erlendra 
gesta er heimamenn leggja upp í það flókna verk 
að skilgreina fyrir þeim hver höfuðeinkenni eyja-
skeggja kunna að vera. Fylgja sögur af þessari 
fjölhæfni oft beint í kjölfarið á sögunum af „þetta 
reddast“ viðhorfinu sem meitlað er í merg og 
bein. Hvort það er neyðin sem rekið hefur okkur 
til þessarar fjölhæfni eða frjóir hugar og hend-
ur skal ekki fullyrt um, en þegar að kemur að 
ferðaþjónustu hafa ekki margir í hinum vestfirsku 
fjörðum getað reitt sig á slíkt sem aðalstarf allan 
ársins hring. Þeim fjölgar þó, í takti við fjölgun 
ferðafólks, sem geta haft lífsviðurværi af slíku.

Fríða og Guðmundur hófu rekstur á Kirkjubóli 
í Bjarnardal, einu þriggja Kirkjubóla í Önundarf-
irði fyrir fjórtán árum síðan. Kirkjuból var bónda-
býli á árum áður og þar bjó skáldið Guðmundur 
Ingi Kristjánsson sem fæddist þar árið 1907 og 
bjó þar stærsta hluta ævi sinnar allt þar til hann 
lést í hárri elli árið 2002. Nú er á Kirkjubóli lítið 
og heimilislegt gistiheimili með 6 herbergjum og 
sameiginlegri setustofu. Þar er hægt að gista í 
herbergjum með eða án baðs og boðið er upp á 
rausnarlegan morgunverð. Í setustofunni er nett 
eldunaraðstaða, þar sem gestir geta bjargað sér 
sjálfir með léttar máltíðir. Fyrstu árin buðu þau 
hjónin einnig upp á kvöldverð á Kirkjubóli, en þar 
sem nú er komin fjölbreytt flóra veitingastaða í 
næsta nágrenni, þá er orðið einfaldara að vísa 
gestum annað en þeir sem koma þreyttir í hús 
og nenna ekki aftur út þurfa ekki að hafa áhyggj-
ur, því enginn er látinn vera svangur á Kirkjubóli. 
Ekkert sjónvarp er fyrir gesti og internetsam-
bandið er til staðar en samræmist varla nútíma-

Með gistiheimili 
í tveimur fjörðum

kröfum, en það telja þau Fríða og Guðmundur 
til kosta, því þá eru meiri líkur á því að náttúran 
njóti sín til fulls og tímaleysið í sveitinni haldist 
óbreytt. Gistiheimilið á Kirkjubóli er að jafnaði 
opið frá júníbyrjun til ágústloka. Utan þess tíma 
er hægt að bóka gistingu fyrir hópa, eða leigja 
húsið í heild sinni í viku eða helgarleigu. 

Gistihúsið við höfnina eða Harbour Inn –
Guesthouse er ný viðbót í rekstur þeirra hjóna, 
en þau tóku við því síðasta haust og hafa í vet-
ur unnið að endurbótum. Búið er að fjölga her-
bergjum sem nú eru ellefu talsins og þar af fjögur 
með sér baði, jafnframt því sem aðstaða bæði 
fyrir gesti og starfsfólk hefur verið bætt. Frekari 
endurbætur eru fyrirhugaðar í þessu tæplega 
600 fermetra húsi sem lengst af hefur verið 
þekkt undir nafninu Edinborg. Húsið á sinn sess 
í verslunarsögu Bíldudals, allt frá upphafi 20 ald-
ar, en elsti hluti hússins er frá 1901, sem var svo 
endurbyggður með stækkun 1973. Gistiheimili 
hefur verið rekið í húsinu frá upphafi 21. aldar og 
bíður þeirra Fríðu og Guðmundar spennandi ver-
kefni við endurbætur hússins á komandi miss-
erum.

Bíldudalur er löngu orðinn frægur fyrir logn-
ið sem einkennir staðinn og þangað er ljúft að 
koma og spóka sig í íslenska sumrinu eins og 
það gerist best. Frá gistiheimilinu má rölta yfir til 
Jóns Kr. Ólafssonar á tónlistarsafn hans Melódí-
ur minninganna og fá sögu íslenskrar dægurtón-
listar beint í æð. Á Bíldudal er hið stórskemmti-
lega Skrímslasetur staðsett sem er vinsæll 
viðkomustaður hjá gestum á öllum aldri og ekki 
er nú leiðinlegt í framhaldinu að renna í leit að 
skrímslum um hina undurfögru Ketildali. Ef engin 
skrímsli er að finna þá má gjarnan stoppa í Sel-
árdal og skoða sig um á slóðum Gísla á Uppsöl-
um sem ól þar manninn og listamannsins með 
barnshjartað, Samúels í Selárdal. Heimsókn í 
Listasafn Samúels er einstök upplifun, þar má 
sjá steinsteypt listaverk sem hann vann á full-
orðinsárum úr sandi frá fjörunni neðan við bæ-
inn. Það er eitthvað svo hollt við það að setja sig 
í spor listamannsins sem lét staðsetningu sína 
í veröldinni, aldurinn og skort á menntun ekki 
stöðva sig í listsköpuninni og magnað að sjá í 
þessum yfirgefna dal minnisvarðana um þraut-
seigju og sköpunargleði Samúels. 

Gistihúsið við höfnina

Guðmundur og Friðbjörg

Bíldudalur

Harbour Inn

Kirkjuból í Bjarnardal

Jón Kr. Ólafsson og Melódíur minninganna





Ferðaskrifstofan Westfjords Adventures á Patreksfirði hefur frá árinu 
2013 boðið gestum sem leið sína leggja um sunnanverða Vestfirði upp á 
ferðir um það einstaka landssvæði sem skartar perlum líkt og Látrabjargi og 
Rauðasandi sem virka eins og segull langt út í heim sem dregur til sín gesti 
sem hafa látið heillast af þessum tilkomumiklu stöðum. Frá árinu 2015 hefur 
rekstur Westfjords Adventures verið í höndum Gunnþórunnar Bender, sem 
þá keypti ferðaskrifstofuna í félagi við fimm aðra Patreksfirðinga. 

Boðið er upp á gott úrval ferða sem henta ólíkum hópum og hugðarefnum, 
svo sem gönguferðir, útsýnisferðir, hjólaferðir, bátaferðir og jeppaferðir. 
Einnig er hjá þeim upplýsingamiðstöð ferðamanna á Patreksfirði, umboð fyrir 
Höldur – Bílaleigu Akureyrar, ásamt því sem þau reka á sumrin ferjurútu sem 
keyrir á milli Ísafjarðar, Brjánslækjar og Patreksfjarðar í tengslum við ferjuna 
Baldur. 

Stöðug aukning hefur verið á gestakomum ár hvert frá því er ferðaskrif-
stofan hóf rekstur og er búist við metári 2017. 

„Náttúruperlurnar Látrabjarg og Rauðasandur eru alltaf vinsælastar 
ásamt dásamlega Dynjanda. Það gerir upplifunina enn sterkari að hafa með í 
för staðkunnuga leiðsögumenn sem þekkja svæðið líkt og lófann á sér.“ Segir 
Gunnþórunn framkvæmdastjóri og bætir við að selaskoðun á Rauðasandi 
hafi vakið mikla lukku ásamt sjóstangveiðiferðinni „Fish & dine.“ Þar er farið 
í veiði á firðinum og aflinn síðan eldaður á veitingastaðnum Heimsenda á 
Patreksfirði.

„Það verður enginn fyrir vonbrigðum af þessari upplifun. Við höfum í 
gegnum árin verið að fikra okkur áfram í vöruframboði og erum í ár með 
nokkrar nýjar ferðir. Ein þeirra er mjög spennandi hjólaferð þar sem hjólað er 
frá Patreksfirði og inn í botn fjarðarins og þaðan er hjólað upp á Skersfjall og 
niður á Rauðasand þar sem ólýsanlegt landslagið tekur á móti manni. Fólk 
fær náttúruna hreinlega beint í æð. Frá Rauðasandi keyrum við svo til baka 
til Patreksfjarðar. 

Einnig höfum við sett saman pakkaferð þar sem fólk kemur með flugi 
úr Reykavík, fer á Látrabjarg og Rauðasand, snæðir ljúffengan kvöldverð 
á veitingahúsi á svæðinu og gistir á Patreksfirði. Daginn eftir er keyrt um 
Barðaströnd og á Dynjanda þar sem þessi mikilfenglegi foss er skoðaður. 
Eftir það er keyrt á Bíldudalsflugvöll þaðan sem flogið er til Reykjavíkur. Þessi 
ferð hefur verið sérstaklega vinsæl hjá ferðamönnum sem vilja ekki missa af 
Vestfjörðunum en hafa ekki tíma til að bæta akstrinum inn í ferðaáætlunina.“

Gunnþórunn segir þau leggja mikið upp úr því að bæta nýjum og 
spennandi ferðum inn í áætlun sína til að hafa úr sem breiðustu framboði 
að velja fyrir gesti sína. Þau gera einnig mikið af því að sérsníða ferðir eftir 
hentisemi hópa eða einstaklinga. 

Hægt er að skoða ferðaúrvalið og bóka á heimasíðunni www.wa.com/

Staðkunnugir 
leiðsögumenn 
bæta upplifun
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Einleikjahátíðin Act Alone verður haldin dagana 10.-12.ágúst í einleikjaþorpinu 
Suðureyri. Þetta er fjórtánda árið í röð sem hátíðin er haldin, sem setur hana 
í flokk lífseigustu listahátíða landsbyggðarinnar. Frá upphafi hefur, fyrir til-
stuðlan styrktaraðila, verið ókeypis á hátíðina og ávallt hefur verið lagður mikill 
metnaður í vandaða dagskrá fyrir breiðan aldurshóp. Stemningin á Suðureyri 
er einstök dagana sem hátíðin fer fram er listamenn og listunnendur renna 
saman í eitt í fjallaörmum Súgandafjarðar, þar sem fegurðin, gleðin og fólkið 
ríkir. 

Í ár verða að vanda leiksýningar í aðalhlutverki og verður í heildina boðið 
uppá um 20 ein staka viðburði og má þar nefna einleikina Maður sem heitir 
Ove með Sigurði Sigurjónssyni, Hún pabbi með Hannesi Óla, Gísla á Uppsöl-
um með Elfari Loga og Ferðir Guðríðar með Þórunni Ernu Clausen. Ein frum-
sýning verður á hátíðinni það er einleikur um veitingakonuna Kristínu Dahlsted 
í flutningi eins afkomenda hennar, leikkonunnar Heru Fjord. 

Æskan fær sitt í ár sem endranær og þó við sláum stundum um okkur með 
setningunni „Það eru ekki alltaf jólin“ þá verða jólin á Suðureyri í ágúst í formi 
sýningarinnar Jólaflækja með Bergi Þór Ingólfssyni. Einnig mætir brúðumeist-
arinn Bernd Ogrodnik með sýninguna Íslenski fíllinn sem notið hefur mikilla 
vinsælda. 

Tónlistin hefur sett svip sinn á hátíðina hin síðari ár og laðað til sín fjöldann 
allan af tónlistarunnendum og nú verður boðið upp á tvenna tónleika með þeim 
Ólöfu Arnalds og Eyjólfi Kristjánssyni. Ein þeirra stjarna sem hefur skinið hve 
skærast á himni ritlistarinnar síðustu misseri, Kristín Eiríksdóttir kemur á hátíð-
ina og mun hún lesa upp úr bók sinni Kok, jafnframt því sem sýning verður á 
myndverkunum sem prýða bókina. Dansunnendur koma heldur ekki að tómum 
kofanum en samtímadans hefur lengi vel skipað sinn sess á Act alone og að 
þessu sinni verður boðið uppá útidanssýninguna Veru í flutningi Unu Bjargar 

Act Alone 
Einleikin hátíð í árafjöld

Bjarnadóttur. Þá verður 
á hátíðinni í ár málþing 
undir yfirskriftinni List á 
landsbyggð sem verð-
ur haldið í samstarfi við 
Bandalag íslenskra lista-
manna.

Þetta er ekki tæm-
andi yfirlit yfir dagskrá 
hátíðarinnar í ár, en hana 
má í heild sinni finna á 
heimasíðunni www.act-
alone.net.

 

 

 

 

 Hostel & Apartments.  

Good rooms, spacious kitchen and livingrooms.  
Free WiFi.      Our website  www.icelandwestfjords.com 

Ranargata 1.   425 Flateyri Tel. +354 8978700 
s.svavarsson@gmail.com 
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Súðavík 
Súðavíkurhreppur 

ÍSAFJÖRÐURDJÚP 
www.sudavik.is | +354 450 5900 | sudavik@sudavik.is 
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Þriðju helgi júlímánaðar fer fram Hlaupahátíð 
á Vestfjörðum og er þetta í níunda sinn sem há-
tíðin er haldin, en vegur hennar hefur vaxið með 
ári hverju og á síðasta ári tóku um 500 manns 
þátt í hinum ýmsu greinum. Hátíðin hefur að 
mestu dregið til sín innlenda hlaupa-, hjóla-, og 
sjósundgarpa sem nota oft tækifærið til að njóta 
sumarsfrís innanlands með fjölskyldunni í hinum 
fögru fjörðum Vestfjarða og reyndar er það svo 
að á dagskrá hátíðarinnar má finna eitthvað fyrir 
alla fjölskyldumeðlimi og hefur skemmtiskokkið 
verið vinsælt hjá yngri kynslóðinni og þeim sem 
eru kannski ekki tilbúnir í lengri vegalengdirnar 
sem farnar eru í hinum hlaupunum. Síðustu ár 
hafa yfir 100 manns tekið þátt í skemmtiskokk-
inu. 

Hlaupahátíð á Vestfjörðum

Upphaf Hlaupahátíðarinnar má rekja til Ós-
hlíðarhlaupsins sem fyrst var hlaupið árið 1993 
og þótti eitt skemmtilegasta götuhlaup sem sög-
ur fóru af, þar sem hlaupið var undir hrikalegum 
hömrum hlíðarinnar á aðra hönd og með útsýni 
yfir Ísafjarðardjúpið á hina. Vegurinn um Óshlíð 
var aflagður árið 2010 og því reyndist stöðugt 
erfiðara að halda veginum nægjanlega öruggum 
fyrir fjöldahlaup, en ágangur sjós og títt grjóthrun 
hefur gert það að verkum að á sumum stöðum er 
lítið eftir af honum. Árið 2014 markaði því enda-
lok Óshlíðarhlaupsins, en aðstandendur dóu 
ekki ráðalausir þar sem skammt undan var ann-
ar vegur með klettabelti á aðra hönd og Djúpið á 
hina – Súðavíkurhlíð og var því árið 2015 byrjað 
að hlaupa Arnarneshlaup sem hefur mælst vel 

fyrir hjá þátttakendum þar sem annars vegar er 
hlaupið hálfmaraþon frá Súðavík til Ísafjarðar og 
síðan 10 km hlaup sem hlaupið er frá Arnarnesi. 

Annar fastur póstur í Hlaupahátíðinni er Vest-
urgatan sem fyrst var hlaupin árið 2006 og verð-
ur því hlaupin í tólfta sinn 16. júlí 2017. Í Vestur-
götunni er farin ægifögur leið um skagann milli 
Arnarfjarðar og Dýrafjarðar, sem oft er kallaður 
Svalvogahringurinn. Yfir gnæfa vestfirsku alp-
arnir í allri sinni dýrð þar sem meðal annars er 
að finna hæsta fjall Vestfjarða, Kaldbak, sem rís 
í rétt tæpa 1000m yfir sjávarmál. Hluti leiðarinn-
ar er um merkilegan veg sem Elís Kjaran ruddi 
á áttunda áratug síðustu aldar á lítilli jarðýtu og 
er hann sennilega eitthvert merkasta dæmi um 
vegagerð í einkaframkvæmd hér á landi og þá 
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sér í lagi ef hugsað er til þess að Elís hafi tekist á 
við þverhnípt björg á lítilli jarðýtu sem gekk undir 
nafninu „teskeiðin.“

Frá 2011 hefur verið boðið upp á 45 km 
Vesturgötu, en einnig er hægt að fara 24 km 
og 10 km. Í hverri vegalengd er keppt í karla og 
kvennaflokki og er keppt í aldursflokkunum, 16-
39 ára og 40 ára og eldri. 

Einnig má fara leiðina hjólandi í Vesturgötu-
hjólreiðunum, sem eru keppnisgrein á Hlaupa-
hátíðinni í sjöunda sinn. Þar er keppt í tveimur 
aldursflokkum í karla og kvennaflokki og farin ein 
vegalengd, 55km. Hjólað er frá Þingeyri að flug-
vellinum í Dýrafirði og síðan inn Kirkjubólsdal, 
yfir Álftamýrarheiði í 544 m hæð áður en haldið 
er eftir langri, grófri en nokkuð beinni brekku nið-
ur Fossdal að sjó í Arnarfirði. Frá Fossdal liggur 
leiðin yfir í Stapadal og síðan út í Lokinhamra-
dal, áfram fyrir Sléttanes að Svalvogavita, eftir 
syllunni í Hrafnhólunum inn í Keldudal og það-
an áfram inn Dýrafjörðinn að Þingeyri aftur og í 
mark við sundlaugina. 

Á hlaupahátíðinni er keppt í sjósundi og má 
þar bæði synda í flokki þeirra sem kjósa að synda 
í köldu Atlantshafinu í þar til gerðum göllum og 
svo í flokki þeirra sem láta sig hafa það að synda 
á sundfötunum einum fata, keppt er á Pollinum í 
Skutulsfirði og hægt að velja um tvær vegalengd-
ir, 500m og 1500m og er fyrri vegalengdin einnig 
hluti af þríþraut hlaupahátíðarinnar. Þríþrautin 
er nú haldin í 7. sinn en þar er ein keppnisgrein 
hvern dag þar sem fyrsta daginn er sjósund, 
annan daginn Vesturgötuhjólreiðarnar og þriðja 
daginn eru hlaupnir 24 km í Vesturgötunni. Líkt 
og í hefðbundinni þríþraut er það samanlagður 
tími keppenda í greinunum þremur sem ræður 
úrslitum.

Hlaupahátíðin fer fram dagana 14.-16. júlí 
og má kynna sér hátíðina á vefsíðu hátíðarinnar 
hlaupahatid.is. 

Meðfylgjandi myndir frá síðustu hátíð 
tók Guðmundur Ágústsson. 
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byggðar á persónulegum heimildum frá núver-
andi og fyrrverandi íbúum svæðisins. Fundin 
eru augnablikin sem lýsa upplifunum og gefa 
innsýn. Það sem gerist í hversdeginum er oft 
mjög lýsandi fyrir mannlífið. Hverdagurinn er 
líka svo heillandi því í raun er hann hryggjar-
stykkið í lífi hins venjulega manns og eitthvað 
sem flestir tengja við, sama hvaðan þeir koma; 
við erum flest að hanga, borða, spjalla við vini 
og fjölskyldu, þvo þvott og erindast í hversdeg-
inum. Sýningarnar í Skóbúðinni gefa innsýn í 
mannlífið á sama tíma og þar sýna eitthvað sem 
áhorfandinn tengir við – lífið sjálft, sem gerist á 
milli merkisviðburðanna sem oft fá meira vægi í 
umfjölluninni. 

Í sumar verða tvær sýningar í gangi í Skóbúð-
inni. Það er ýmislegt sem gerist / Various things 
happen, en titill hennar vísar í hinar týpísku sög-
ur sem koma upp í kringum eldhúsborðið í sam-
tali um allt og ekkert. Verkin á sýningunni voru 
líka unnin með þeim hætti er þátttakendur sýndu 
fjölskyldualbúmin sín yfir kaffibolla og rifjuðu upp 
minningar tengdar myndunum. Afraksturinn er 
nú til sýnis í gömlum innbundnum bókum sem 
safnið fékk gefins í tiltekt á Bókasafni Ísafjarðar. 
Þetta fallega handverk heldur nú utan um sögur 
úr hversdeginum sem hefðu annars kannski fall-
ið á milli þilja og týnst.

Hin sýningin er: Undirbúningurinn fyrir veisl-
una / Preparation for the party, en líkt og margir 
vita þá liggur mikil vinna að baki einnar veislu. 
Kökurnar, sem tímann sinn tók að undirbúa 
hverfa oftast frekar fljótt, en það hefur skapast 
hefð fyrir því að ná mynd af veisluborðinu áður 
en gestirnir mæta á staðinn. Þessar myndir 
fanga augnablik þar sem dáðst er að afrakstrin-
um rétt áður en gleðin hefst. Endurteknar athafn-
ir eins og eldamennska, umönnun, bakstur og 
þrif þykja jafnan ekki í frásögur færandi, en þær 
snerta daglegt líf okkar og verða að minningum, 
reynslu, móta einstaklinga og eiga stóran þátt í 
mótun samfélags.

Í sýningarherberginu verða síðan sýnd mynd-
bönd þar sem áhersla er lögð á upplifun og 
skynjun. Eins og til dæmis hvernig stemningin er 
áður en stormur skellur á, hversdagsupptökur og 
fleira slíkt. Til viðbótar við þetta geta gestir not-
ið hljóðinnsetningarinnar þar sem eigendur gefa 
skónum sínum orðið.

Í Skóbúðinni er lítil verslun með vörum frá 
listafólki og hönnuðum sem tengjast svæðinu. 
Þar má meðal annars finna dýrindis prjóna-
varning frá Ívafi og súkkulaði frá Sætt og Salt 
í Súðavík. Súkkulaðið er hin mesta gæðavara, 
þar sem súkkulaðiframleiðandinn Elsa Borg-
arsdóttir, nostrar við að handgera hverja plötu. 
Skóbúðin býður upp á sérstaklega innpakkað 
súkkulaði sem hefur notið mikilla vinsælda sem 
matarminjagripur af svæðinu. Þar sem súkkulað-
ið er gert heima í héraði og pakkað inn í fallegar 
umbúðir sem skarta skemmtilegum sögum af 
heimamönnum. 

Skóbúðin er opin alla virka daga frá 11 - 18 á 
virkum dögum og frá 11 - 15 um helgar. 

Skóbúðin 
Hversdagssögur

Hversdagssafnið Skóbúðin tók til starfa síð-
asta sumar í húsakynnum við Hafnarstræti 5 á 
Ísafirði, sem áður hýstu Skóbúð Leós, sem skó-
aði Ísfirðinga og nærsveitunga í yfir 100 ár og 
síðustu áratugina þar sem safnið er nú að finna. 
Það er vel við hæfi að hús sem á sér ríkulega 
sögu miðli sögum af fólki með beinum hætti líkt 
og gert er innan veggja safnsins sem á engan 
sér líkan hér á landi.  Í Skóbúðinni er vestfirskri 
menningu og samfélagi miðlað í gegnum frá-
sagnalistina, sem og sjón- og hljóðræna miðla. 
Í brúnni standa þær Björg Sveinbjörnsdóttir og 
Vaida Bražiūnaitė, sem báðar hafa brennandi 
áhuga á mannlífinu eins og það kann að birtast í 
dagsdaglegu lífi fólksins í samfélaginu. 

Hversdagssögur og munnleg saga horfa á 
það sem vanalega telst ekki mikilvægt í hefð-
bundnum sögulegum skilningi. Það getur þó 
tengst stórviðburðum í sögunni en það er upp-
lifunin sem er í forgrunni. Þær einkennast á 
ástríðu fyrir persónulegum sögum og ganga út 
frá því að saga hvers og eins geti verið merk-
ingabær og mikilvæg, þó hún kunni í svipinn ekki 
að virðast það. 

Í Skóbúðinni eru settar upp sýningar sem eru 

Björg Sveinbjörnsdóttir og Vaida Bražiūnaitė
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Íslendingar flestir nýta sér vel þá nærandi 
dægrastyttingu að skella sér í sund þegar færi 
gefst, því við búum við þann munað að finna 
nánast á hverju strái úrvals sundlaugar og heita 
potta – jafnvel langt utan alfaraleiðar. Kross-

KROSSNESLAUG

neslaug í Árneshreppi er ein þeirra sem þarf að 
stinga sér talsverða leið af hinum fjölfarnari veg-
um til að dýfa sér í, en rúnturinn er vel þess virði. 
Ferðin um firði og víkur Árneshrepps er ekki bara 
konfekt, heldur meira eins og hver konfektkass-

inn á fætur öðrum – beint í augun. Krossneslaug 
er rómuð langt út fyrir landssteinana, bæði fyrir 
óviðjafnanlega staðsetningu og líka þá afslöpp-
uðu stemningu sem þar ríkir. 
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SIGRÍÐUR KRISTJÁNSDÓTTIR 
VERKEFNASTJÓRI HJÁ IMPRU 

Á ÍSAFIRÐI SKRIFAR:

Þegar ég á fögrum og hlýjum morgni í maí 
ætla að skrifa um mína Vestfirði kemur margt upp 
í hugann því umhverfi og samfélag Vestfjarða 
eru fyrir mér samofin en hér ætla ég að tala út 
frá náttúrunni sem umvefur okkur. Mínir Vest-
firðir eru yfirleitt fjölbreyttir og fagrir en þeir geta 
stundum verið ansi úrillir og argir. 

Mínir Vestfirðir eru útsýni til fjalla og fjarða. Í 
nokkur ár var útsýnið mitt Djúpið í allri sinni dýrð 
og á lognkyrrum kvöldum var kyrrðin aðeins rofin 
af árniði og fuglasöng á sumrin.  Á veturna þegar 
áin var undir svellbunka og fuglarnir farnir, þá var 
kyrrðin alger og útsýnið ávallt síbreytilegt. Nú bý ég 
inni í einum fegursta firði landsins og útsýnið mitt er 
Ernirinn, Naustahvilft og Pollurinn. Það er fátt sem 
jafnast á við lognið á Ísafirði kvölds og morgna.  En 
útsýnið er ekkert síðra þegar veðrið er vont og sjór-
inn hamast úfinn og úrillur eða snjó kyngir niður og 
vindurinn hvín. Þá er gaman að standa við góðan 
glugga og horfa yfir fjörð eða dal. 

Mínir Vestfirðir eru sandfjörur. Það er ekki 
margt dásamlegra en Holtsfjaran á fallegum 

degi og Skálavík er ótrúlegur staður, sumarið er 
ekki fullkomið nema við förum þangað nokkrum 
sinnum. Að vaða smá, byggja sandkastala, rölta 
í sandinum meðfram sjónum og ljúka ferðinni 
með smá nesti. 

Mínir Vestfirðir eru göngutúrar fram fallega 
dali, upp slóða og meðfram ströndum. Hnífs-
dalurinn er höfuðstaður minna Vestfjarða og 
þar er gaman að ganga. Að rölta slóðann fram 
Hnífsdalinn, stoppa við Þverárnar sem eru stór-
ar á vorin og geysast fram af miklum krafti og 
verða svo agnarlitlar á þurrum sumrum að alls 
ekki er hægt að tala um ár heldur litla læki. Há-
degissteinninn er bara rétt um miðja Bakkahyrn-
una og lítur út fyrir að vera bara örstutt rölt, sem 
það svosem er en brött er hún Bakkahyrna og 
ég er stolt af skiptinu sem ég naut útsýnisins frá 
toppnum og sá þaðan bæði Ísafjörð og Hnífsdal. 
Markmið sumarsins er að ganga upp í allavega 
eina af hvilftunum, Fremstuhvilft, Miðhvilft eða 
Bakkahvilft. 

Á mínum Vestfjörðum er sumar, vetur, vor 
og haust. Árstíðir auðugar af möguleikum til að 
njóta útsýnis, sandfjara, gönguferða og gleði. Til 
að njóta þess að staldra við og andvarpa yfir feg-
urðinni, jafnvel bara úr stofunni heima.

Sigríður Kristjánsdóttir

Mínir Vestfirðir

Útsýni, sandfjörur og göngutúrar
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Gamla samkomuhúsið á Nauteyri við Ísa-
fjarðardjúp hefur fengið nýtt hlutverk og hýsir 
það nú safn um eitt af höfuðskáldum íslenskr-
ar ljóðlistar, Stein Steinarr. Þar er líka að finna 
veitingastofu og fræðimannsíbúð.  Í mörg ár var 
unnið að því að endurbyggja samkomuhúsið sem 
eyðilagðist í eldi árið 2002 og opnaði Steinshús 
dyr sínar fyrir gestum þann 15. ágúst 2015. Það 
er sjálfseignarstofnunin Steinshús sem annaðist 
allar framkvæmdir við hið 150 m² hús. 

Í safnhlutanum er innréttað herbergi með 
munum sem minna á sögu Steins og eru nokkrir 
munir fengnir frá erfingjum skáldsins. Jafnframt 
er þar sögusýning með endurgerðum handritum 
og bókum sem Landsbókasafn Íslands – Há-
skólabókasafn hefur séð um að útbúa. Einnig 
má þar hlýða á upplestur skáldsins og tónlist við 
ljóð hans. Í salnum er allmikið safn bóka sem 
gefið hefur verið til safnsins og þar er talsvert 
af húsgögnum. Þar getur farið fram margvísleg 
starfsemi í sátt við rekstur safnsins, svo sem 
fundahöld, kaffisamsæti, leiksýningar og fleira 
af þeim toga. Fræðimannsíbúðin er síðan búin 
öllum nauðsynlegum þægindum.

Steinn Steinarr
Skáldið Steinn Steinarr var skírður Aðal-

steinn og var Kristmundsson. Hann fæddist að 
Laugalandi í Skjald fannardal í Nauteyrarhreppi 
þann 13. október 1908. Steinn Steinarr hefur 
verið talinn helsta skáld módernismans hér á 
landi. Hann var í fararbroddi þeirra sem ruddu 
nútímanum braut í íslenskri ljóðagerð um miðja 
20. öld en orti einnig í hefðbundnu formi. Ljóð 
Steins teljast nú sígild og mikilvægur þáttur í ís-
lenskri bókmenntasögu og skipa Steini á sess 
meðal merkustu norrænna ljóðskálda 20. aldar. 
Steinshús mun kappkosta að bera hróður Steins 
út fyrir landsteinana ekki síður en innanlands og 
fá innlenda sem erlenda fræðimenn til samstarfs 
um rannsóknir og miðlun á verkum hans.

Á sýningunni á Nauteyri er fjallað um helstu 
æviatriði Steins – uppruna skáldsins við Djúp, 
hreppaflutninga í Saurbæ, fyrstu kynni af skáld-
skap hjá Stefáni frá Hvítadal, nám í Dölum hjá 
Jóhannesi úr Kötlum, fyrstu skáldskapartilraunir, 
náms dvöl að Núpi, lausamennsku í vinnu, útgáf-
ur ljóða, upphaflega gerð Tímans og vatnsins, 
kynni Steins og Ásthildar Björnsdóttur, ferðalög 
Steins, áhrif hans á ungskáld, síðustu ár hans 
og ýmislegt fleira. 

Sýningin er unnin í samstarfi við Vaxtar-

samning Vestfjarða, Menningarráð Vestfjarða, 
Uppbyggingarsjóð Vestfjarða, Alþingi og Lands-
bókasafn Íslands – Háskólabókasafn. Ólafur J. 
Engilbertsson tók saman sýningartextann og 
Anna Yates sá um enska þýðingu hans. Björn G. 
Björnsson sá um hönnun sýningarinnar ásamt 
Ólafi J. Engilbertssyni og er sýningin bæði á ís-
lensku og ensku.

Veitingastofa
Í Steinshúsi er opin veitingastofa í þrjá 

mánuði yfir sumartímann. Á matseðlinum er kjöt-
súpa, gæðakaffi, heitt súkkulaði, heimabakað 
brauð, kökur og vöfflur. Hægt er að versla sultur, 
handverk, sápur og krem úr héraði á staðnum. 
Þráðlaust net er í boði. Nánari upplýsingar í síma 
898 9300.

Vinir Steins
Tilgangur samtakanna Vinir Steins er að 

reka safn og fræðimannssetur til minningar um 
skáldið Stein Steinarr. Allir sem leggja verkefninu 
lið verða félagar í samtökunum Vinir Steins og 
munu eiga þess kost að sækja um afnot af fræði-
mannsíbúðinni næstu 3 árin. Skrá yfir Vini Steins 
mun skipa heiðurssess í Steinshúsi. Sparisjóður 
Strandamanna á Hólmavík hefur umsjón með 
móttöku framlaga. Söfnunarreikningur: 1161-15-
200200 (kt. 610808-0260).

Saga Steins Steinarrs 
lifnar við á Nauteyri

Steinn Steinarr

Þórarinn Magnússon og Sigríður Austmann
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Ölver siglir um Djúpið

Bátsferðir eru mikilvægur liður í vestfirskri 
ferðaþjónustu, enda hafa þær svo að segja verið 
ferðafólks eina von um að komast yfir í friðlandið 
á Hornströndum. Bátsferðirnar fram til þessa 
hafa að mestu verið til að ferja fólk á milli staða 
ef undan eru skildar kaffi- og skoðunarferðir í 
Vigur og á Hesteyri sem notið hafa verðskuld-
aðra vinsælda um árabil. Ísafjarðardjúp getur 
þó vel staðið undir því að vera áfangastaður í 
sjálfu sér. Undurfagurt á að líta og svo kvikt af lífi 
að unun er að njóta, þar sem hvalir eru fjölséðir 
gestir, selurinn hagvanur og sjófuglalífið í miklum 
blóma. Til að njóta þessa alls í sem mestu návígi 
hefur siglingar í sumar farþegabáturinn Ölver, 
sem býður upp á ferðir um Djúp með leiðsögn. 

Ölver ÍS 38 er 19 metra langt stálskip sem 

í yfir 25 ár hefur þjónað sem fiskibátur, en á 
síðasta ári eignaðist athafnamaðurinn Ragnar 
Ágúst Kristinsson á Ísafirði skipið og tók til við 
að breyta því í farþegabát. Á neðra dekki báts-
ins er 40m2 aðstaða fyrir gesti innandyra með 
borðum og bekkjum þar sem hægt er að horfa á 
það sem fyrir augu ber út um glugga, en einnig 
er hægt að njóta stórbrotins 360° útsýnis af efra 
dekkinu. Þau eru mörg handtökin sem búið er að 
inna af hendi síðan skipið kom á Ísafjörð og nú 
í maímánuði er það rétt að verða klárt í að sigla 
um með gesti sem vilja njóta fegurðarinnar við 
Djúp af hafi frá, en fyrsta ferð Ölvers með gesti 
er áætluð 10. júní.

Það er Amazing-Westfjords sem sér um að 
gera út bátinn og sinna þjónustu við gesti og 

verður fyrirtækið með aðstöðu á Mávagarði. Þar 
verður hægt að bóka ferðir með Ölver sem siglir 
steinsnar frá skrifstofunni klukkan 11 dag hvern 
yfir sumartímann. Ferðirnar um Djúp geta verið 
mikil upplifun fyrir gesti þar sem áhersla er lögð 
á að sýna þeim hið fjölskrúðuga náttúrulíf, með 
áherslu á hvalaskoðun. Ferðin er líka sagna-
tengd þar sem gestir fá að heyra um víkinga-
höfðingjann Ölver og bræður hans Straum og 
Flosa, sem og sögur af mannlífi við Djúp. Ferðin 
tekur um þrjár og hálfa klukkustund og meðan á 
henni stendur verður boðið upp á kaffi og te.  

Frekari upplýsingar um ferðir Ölvers og bók-
anir eru á síðunni www.amazing-westfjords.is/
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Í Haukadal í Dýrafirði drýpur sagan af hverju 
strái og eru nú frumkvöðlarnir Marsibil Kristjáns-
dóttir og Elfar Logi Hannesson að virkja þann 
auð í þágu ferðafólks. Fyrir nokkrum árum síðan 
fjárfestu þau í gamla félagsheimilinu á staðnum 
og hafa þau í gegnum tíðina reglulega boðið til 
skemmtilegra viðburða í húsinu sem nú hefur 
hlotið nafnið Gíslastaðir. Lögð er áhersla á að 
gestir fái snert af gömlum víkingahefðum – og 
söguna beint í æð, stundum í formi leikhúsupp-
lifunar, sem er nærtækt þar sem Elfar Logi er 
potturinn og pannan í Kómedíuleikhúsinu sem 
hefur framleitt hvern sögutengda einleikinn á 
fætur öðrum. Hafa þeir margir verið sýndir gest-
um í Haukadal, þá sér í lagi leikritið um Gísla 
Súrsson, einn frægasta kappa Íslendingasagn-
anna og fyrrum íbúa í Haukadal. Áfram gefst 
hópum kostur á að bera Gísla augum í dalnum 
sem hann byggði forðum en þá má líka sjá þar 
fulltrúa norðanmanna, hinn kraftmikla Gretti, 
stíga á stokk í fullum skrúða í meðförum Elfars 
Loga. Báðar þessar sýningar eru í boði á ís-
lensku og ensku. 

Gíslastaðir eru víkingaupplifunar staður. 
Hjart að sem undir slær er Gíslasaga og knýr hún 
fram viðburði líkt og sögugöngur sem boðið er 
upp á fyrir hópa. Víkingar fyrr og nú eru annað 
stef sem leikið er við, en íbúar Dýrafjarðar hafa 
frá því fljótlega eftir síðustu aldamót lagt sér-
staka rækt við víkingaarfinn með ýmsum hætti, 
þar hefur risið lítið víkingaþorp og stór hluti íbúa 
á Þingeyri á víkingaklæði sem þeir skarta við 
hátíð leg tækifæri. Í Haukadal er líka lögð rækt 
við þennan arf og verður í sumar boðið upp á 
víkinga viðburði sem hefjast í lok júní. Þá ríður 
á vaðið Óttar Guðmundsson, geðlæknir og ís-
lendingasagnagúrú, sem fjallar um kynlíf í Ís-
lendingasögum þann 30. júní. Svo 26. júlí kemur 
sögumaðurinn og fyrrverandi ráðherrann Guðni 
Ágústsson og fjallar um Hallgerði langbrók, en 
árið 2014 kom út bók eftir hann sem ber heitið 
Hallgerður – Örlagasaga hetju í skugga fordæm-
ingar. Í ágústmánuði kemur í dalinn Margrét K. 
Sverrisdóttir og mun hún fjalla um drauma og 
fyrirboða í vestfirskum Íslendingasögum. 

Í septembermánuði verður Víkingahátíð fjöl-
skyldunnar haldin í annað sinn. Hátíðin var fyrst 
haldin árið 2015 og fékk þá glimrandi viðtökur, 
þar sem kappar börðust í fjöruborðinu, víkinga-
brauð voru steikt á hlóðum og spákonur buðu 
til lesturs. Nú sem þá má búast við fjölbreyttu 
víkingafjöri fyrir alla fjölskylduna og er aðgangur 
ókeypis. Í október verður Gíslaglímumótið haldið 
í Haukadal, þar sem íslenskir glímukappar, kon-
ur og menn, keppa um Gíslabeltið.

Ekki er þetta tæmandi upptalning á því sem 
boðið verður uppá að Gíslastöðum í sumar, en 
finna má upplýsingar um einstaka viðburði á fés-
bókarsíðu þeirra. 

Víkingar og kappar 
í Haukadal

Elfar Logi Hannesson og Marsibil Kristjánsdóttir
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Elín Agla Briem þjóðmenningar-
bóndi og löndunarstjóri í Árneshreppi 

á Ströndum skrifar:

Ég hafði varla komið til Vestfjarða fyrr en ég 
var 35 ára gömul. Ég hafði farið með pabba ein-
hvern tíman fljúgandi til Ísafjarðar í kringum 10 
ára aldurinn, annað man ég ekki.

En þegar ég var 35 ára var mér boðið í mína 
eigin giftingarveislu af alls ókunnugu fólki í Árnes-
hreppi á Ströndum. Þangað hafði ég aldrei kom-
ið áður, en ég hafði heyrt um Trékyllisvík, svona 
útundan mér. Í Andrésblaði minnir mig og líkleg-
ast eitthvað tengt göldrum í Íslandssögubókum 
grunnskólaáranna. Mér fannst þá og finnst enn 
eitthvað dulmagn eða kynngi vera í þessu orði.

En að sögunni, ég hitti semsagt næstum heilt 
sveitarfélag í fyrsta skipti í mínu eigin brúðkaupi, 
sem „by the way“, átti að fara fram í kyrrþey. 
Hvorki vinum né fjölskyldu hafði verið boðið. En 
þetta endaði samt í þessari veislu í félagsheim-
ilinu í Trékyllisvík og þarna var þetta fólk allt og 
þessi fjöll og fjölmargir selir og fuglar og í það 
minnsta nokkrir guðir. 

Ég vissi það ekki þá að ég giftist þarna, að 
mér forspurði, heilu sveitarfélagi og þessum stað, 
Árneshreppi á Ströndum, að ógleymdum einum 
myndarlegum og ógurlega sjarmerandi manni. 
Og hér er ég enn og get ekki annað. Svona fara 
örlögin með mann með hjálp kynngimagnaðs 
staðar og nokkurra guða. Að ógleymdri ástinni.

Og nú ætla ég að ljóstra upp leyndarmáli 
um Árneshrepp. Það geri ég vegna þess að nú 
eru viðsjárverðir tímar og ævafornar reglur má 
sveigja á slíkum stundum: 

Í Árneshreppi býr guð hins smáa! Undir hann 
falla málaflokkar eins og óhagkvæmni, handgert 
líf, tímaleysi og lifandi menningarættleggir sem 
ná aftur um þúsund ár, ef ekki lengur. 

Hvar fela guðirnir sig á viðsjárverðum tímum 
var eitt sinn spurt og svarið er: þar sem engum 
dettur í hug að leita þeirra! Á tímum vaxtar og 
stækkunar og hagkvæmni og excel útreikninga 

fann guð hins smáa sér athvarf hér í Árneshreppi.
Og ég segi ykkur þetta vegna þess að hann 

fílar fólk og vill hafa það í kringum sig. Og við 
erum víst orðin ósköp fá hérna eftir. Ég ljóstra 
auðvitað ekki upp nákvæmri staðsetningu hans, 
en hér er smá leiðarvísir: komið í heimsókn, gefið 
ykkur góðan tíma, spjallið við fólk sem þið hittið 
og leggið við hlustir. Ekki drífa ykkur og strikið 
út orðið „hagkvæmni” rétt á meðan þið kíkið við 
og verið viðbúðin að þið gætuð rekist á þennan 
útlæga guð.

  
Velkomin í Árneshrepp

Mínir Vestfirðir

guð hins smáa
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Ferðaþjónustufyrirtækinu Borea Adventures 
hefur sannarlega vaxið fiskur um hrygg frá því 
það var stofnað árið 2006. Til að byrja með voru 
áherslur fyrirtækisins á ævintýraferðir með skút-
unni Auroru í Hornstrandafriðland að vori og að 
austurströnd Grænlands síðsumars, en fljótlega 
fór að bætast í ferðaframboðið og fyrir sjö árum 
var byrjað að bjóða upp á stuttar kajakferðir frá 
Ísafirði, sem og gönguferðir fyrir dagsferðalanga. 
Síðan þá hefur ferðaframboðið aukist með ári 
hverju og starfar nú fyrirtækið á ársgrundvelli 
og býður það upp á margskonar lengri og styttri 
ævintýraferðir, aðallega um Vestfirði. Einnig 
gerir Borea út farþegabátinn Bjarnarnes, 18 far-

Borea Adventures

þega bát sem siglir í friðlandið á Hornströndum 
alla daga vikunnar frá byrjun júnímánaðar fram í 
miðjan september.

Árið 2012 eignaðist Borea samastað við 
Aðal stræti á Ísafirði þar sem skrifstofur þeirra eru 
enn til húsa og gerðu þau gott betur þar sem þau 
opnuðu einnig kaffihúsið Bræðraborg sem frá 
vori fram á haust selur heimafólki sem ferðafólki 
staðgóðan heilsusamlegan mat og nestispakka 
í ferðir, líka ljómandi gott kaffi og kruðerí. Fram 
til þessa hafa skrifstofurnar verið í sama rými en 
í vor fluttu þær upp á miðhæð hússins þar sem 
einnig er búið að útbúa íbúð fyrir leiðsögufólk 
sem kemur og dvelur yfir sumarmánuðina.

Aðaleigendur Borea Adventures og fólkið á 
bak við reksturinn eru hjónakornin Nanný Arna 
Guðmundsdóttir og Rúnar Óli Karlsson. Þau 
eru mikið útivistarfólk og eiga bæði ættir sínar 
að rekja í friðlandið, svo þau leggja mikið upp 
úr starfsemi þar og að geta kynnt gestum það 
fallega og sérstaka svæði með fagmennskuna 
að leiðarljósi.

Ein stærsta rósin í hnappagati Boreafólks 
er Kvíar, fallegt, reisulegt hús í Kvíadal í Jökul-
fjörðum sem starfsfólkið með aðstoð fjölda sjálf-
boðaliða, hefur fært aftur til fyrra horfs eftir að 
hafa verið komið í mikla niðurníðslu. Húsið sem 

var byggt árið 1923, er eitt afar fárra steinhúsa í 
friðlandinu og var bygging þess afrek út af fyrir 
sig á sínum tíma, en ekkert rafmagn er á staðn-
um og þurfti að flytja efnivið með báti frá Bol-
ungarvík. Það tók tvö ár að byggja húsið sem var 
heimili tveggja fjölskyldna, sem þurftu að yfirgefa 
heimili sitt árið 1948 er byggðin á Hornströndum 
og í Jökulfjörðum var að leggjast af. Heimilið að 
Kvíum var fjölmennt og bjuggu allt að 26 manns 
í húsinu á sama tíma. Heimilið var rómað fyrir 
gestrisni og er því vel til fundið að á þeim gamla 
merg byggist upp þjónusta fyrir ævintýraglaða 
ferðalanga. 

Frá því er fyrrum íbúar fluttust yfir Djúpið og 
fram til ársins 2012 er Borea gerðu samning við 
eigendur um afnot af Kvíum, var ekki mikið gert 
fyrir húsið og stóð það lengi opið fyrir veðri og 
vindum, það voru því ófá handtökin sem þurfti 
að reiða fram áður en hægt var að bjóða gest-
um upp á dvöl í húsinu. Nanný segir að þau hafi 
í upphafi ekki órað fyrir þeirri vinnu sem beið 
þeirra við að koma húsinu í það glæsilega stand 
sem það er nú í. Í upphafi átti bara að hafa allt 
eins hrátt og kostur var á, en þegar var byrjað að 
vinna að endurbótunum var erfitt að láta stað-
ar numið og var svo ákveðið að taka þetta alla 
leið og útbúa gistiaðstöðu á heimsmælikvarða í 

Þjónusta við ævintýraglaða ferðalanga

Fyrir endurbætur

Rebbi horfir heim að Kvíum
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óbyggðum Jökulfjarða. 
Það var nostrað við húsið gamla í fram-

kvæmdunum og var í hvarvetna lögð áhersla 
á að nýta krafta heimafólks. Til að mynda eru 
gluggarnir í Kvíum smíðaðir af Arnóri Stígssyni 
sem var kominn yfir nírætt þegar hann vann verk-
ið. Falleg trérúm sem gestir gista í eru smíðuð 
af Inntré og rúmteppin, sem eru með vestfirska 
viðarlaufamynstrinu, eru prjónuð af Siggu Sif hjá 
Ívafi.

Þetta er annað árið þar sem full starfsemi er í 
Kvíum frá mars fram í miðjan september og hef-
ur húsið gert það að verkum að hægt hefur verið 
að lengja ferðatímabil Borea á ársgrundvelli til 
muna. 

Það er margt við að vera í fásinninu og ýms-
ar leiðir færar fyrir gesti til að njóta landsins og 
lagarins. Kajakar eru í Kvíum, sem og bátur sem 
starfsmaður ferjar gesti í nærliggjandi firði fyrir 
dagsgöngur. 

Farið er í Kvíar allt árið og á veturna er lögð 
áhersla á að fara þangað með hópa sem geta 
verið að leita eftir sértækum upplifunum með úti-
vistaráhuga og ævintýramennsku í forgrunni. Til 
að mynda var prófað fyrir tveimur árum að bjóða 
upp á sérstakar náttúrulífsljósmyndaferðir þar 
sem áhersla er lögð á að mynda ferfætta heils-
árs íbúann - heimskautarefinn. Nanný segir að 
vinsældir þessara ferða hafi komið þeim nokkuð 
á óvart en nú þegar er uppbókað í slíkar ferðir 
frá janúarmánuði 2018 og fram í apríl. Í ferðinni, 
sem er 6 daga, eru færri einstaklingar en í al-
mennum ferðum og vilja þeir helst að veðrið sé 
sem verst fyrir myndatökurnar. Undangenginn 
vetur sem gladdi margan heimamanninn veður-
farslega var til að mynda alltof góðviðrasamur 
fyrir ljósmyndarana sem sumir hverjir eru heims-
þekktir á sínu sviði. 

Nanný segir alltaf nóg í burðarliðnum hjá 
Borea Adventures og það sé nóg að gera hjá 
fyrirtækinu við að þjónusta þá sem vilja fá sem 
mest út úr heimsókn sinni í friðlandið. Hún segir 
jafnframt mikilvægt að halda vel utan um þann 
hóp sem leitar í upplifun á þessu viðkvæma 
svæði fjarri alfaraleiðar, of oft bregði við að fólk 
fari þangað án þess að gera sér grein fyrir hvað 
bíður þeirra að sjóferð lokinni. Sumir séu illa 
búnir og aðrir eigi bara von á því að geta komist í 
gistingu án þess að eiga hana bókaða eða spyrja 
hvar verslanirnar séu. Það er því nauðsynlegt að 
uppfræða fólk vel áður en haldið er af stað sem 
og að veita góða þjónustu svo að gestir fái sem 
best notið þessa einstaka svæðis.

Stússað í eldhúsinu



Kirsuber og 
kruðerí úr 
héraði á 
Drangsnesi

Líkt og á öðrum stöðum Vestfjarðakjálkans 
sækja ferðamenn í auknum mæli Drangsnes 
heim. Þar fannst fyrir nokkrum árum heitt vatn 
sem nýtt hefur verið til góðs fyrir heimamenn og 
gesti þeirra sem verja nú drykklöngum stundum 
í heitum pottum sem lúra við sjávarsíðuna með 
einstöku útsýni yfir Steingrímsfjörð og Grímsey, 
sem upp úr ísköldu hafinu rís. Það er varla annað 
hægt en velta fyrir sér hversu gefandi vatnið er, í 
hvaða formi sem það birtist, er lúin ferðabein eru 
hvíld í heitum pottinum og sjá yfir þessa iðandi 
fuglabyggð sem byggir líf sitt og kynslóðanna sem 
það nostrar við að koma á legg á umlykjandi haf-
inu. Vilji fólk heldur fá sér sundsprett má gera svo 
í ljómandi fínni sundlaug staðarins þaðan sem út-
sýnið er ekki heldur neitt slor. Frá Drangsnesi má 
svo taka sér far með bátnum Sundhana sem ferj-
ar gesti í Grímsey þar sem þeir geta notið fugla-
lífsins í miklu návígi. 

Eitt er það sem allir þurfa, hvort sem þeir eru 
staðbundnir eða gestkomandi og það er eitthvað 
til að bíta og brenna. Þrátt fyrir að úti í hinum stóra 
heimi hafi markaðsstemning lengi verið við lýði þar 
sem fólk getur nálgast varning úr héraði, þá er það 
einungis hin síðari ár sem slíkt hefur verið að ná 
fótfestu hér á landi ef frá eru talin  handverkshús 
og – markaðir sem blessunarlega er víða að finna. 

Á Drangsnesi tóku nokkrir kvenskörungar 
sig til síðasta sumar og settu á laggirnar mark-
að, með góðri aðstoð frá Kaldrananeshreppi, þar 
sem finna má ýmsan varning úr héraði, bæði mat-
arkyns sem og handverk. Marta Guðrún Jóhann-
esdóttir er ein helsta hvatakona markaðarins, en 
hún er einnig skólastjóri grunnskólans á staðnum. 
Hún segir hugmyndina að mestu sprottna upp 
af því hversu mikið af góðu handverksfólki er að 
finna á svæðinu, sem og bændum sem rækta 
bæði ávexti og grænmeti og markaðurinn hafi 
verið góður grundvöllur til að koma vörum þeirra 
á framfæri, þá er hann líka skemmtilegur heim-
sóknarstaður fyrir gesti og samkomustaður fyrir 
heimafólk. 

Síðastliðið sumar stóð yfir söfnun kvenna-
kórsins Norðurljósa vegna fyrirhugaðrar 
Berlínarferðar og höfðu kórmeðlimir staðið fyrir 
sölu á fallegu handverki og öðru meðal annars 
í handverkshúsi Strandakúnstar á Hólmavík. Þá 
ákváðu Marta Guðrún og Aðalbjörg Óskarsdóttir 
kórfélagi hennar að prófa að selja varninginn á 
Drangsnesi og bjóða um leið öðrum áhugasömum 
með í verkefnið og fengu þau utan um starfsem-
ina húsnæði hjá hreppnum, gamla bókasafnið á 

staðnum, sem hafði flutt búferlum yfir í skólann 
nokkru áður. Áður hafði Marta einnig fengið afnot 
af húsnæðinu fyrir verkefnið Vocal vs. Vernal sem 
hún stóð að ásamt sænska myndlistarmanninum 
Ellukajsu Nordström, en í tíð tónlistarmannsins 
Björns Kristjánssonar (Borko) á Drangsnesi hafði 
bókasafninu verið breytt í tónlistarstúdíó, svo það 
má með sanni segja að gamla bókasafnið gegni í 
dag fjölbreyttu hlutverki. 

Vörurnar á markaðinum koma frá Stranda-
mönnum. Til að mynda er þar að finna unaðs-
legu bláberjasultuna hennar Auju frá Bæ, ferskt 
grænmeti, kirsuber, sultur og fleira frá Svanshóli, 
reyktan rauðmaga frá Friðgeiri Höskuldssyni, salt-
fisk frá Drangi, krækling frá Strandaskel og ýmsar 
vörur frá fjárbýlinu Húsavík, líkt og hinar víðfrægu 
lostalengjur, ásamt öðrum vörum úr lambakjöti. 
Þá er þar selt hunangskrem frá Ástu Þórisdóttur 
sem einnig selur þar handverk ásamt Svani 
Kristjánssyni, Patriciu Burk og Norðurljósakórn-
um. Marta segir að vöruúrval verði með svipuðu 
sniði í ár en eflaust eigi eftir að bætast við ýmiss 
varningur. 

Á markaðinum er líka ávallt heitt á könnunni 
og segir Marta gaman að skiptast þar á sögum, 
til að mynda um það merkilega hús sem hýsir 
herlegheitin. Viðtökurnar við markaðinum voru 
stórgóðar og var því ákveðið að hann fengi fram-
haldslíf og segir Marta að fólk hafi almennt mjög 
gaman af því að sjá hvað íbúar á hverju svæði 
fyrir sig eru að vinna að – það gefi innsýn inn í lífið 
á staðnum og oft verði til skemmtileg tengsl á milli 
fólks á svona stöðum. 

Markaðurinn er til húsa við Aðalbraut á Drangs-
nesi, fyrsta húsið sem blasir við þegar ekið er inn 
í þorpið. Opið verður alla föstudaga frá kl. 13–18 
og pop-up fyrirkomulaginu haldið yfir sumartímann 
svo við fasta opnunartíma munu bætast fleiri dagar 
til dæmis í kringum Bryggjuhátíð á Drangsnesi 
sem verður haldin laugardaginn 22. júlí. Hátíðin 
var haldin árlega frá árinu 1996 til ársins 2013 og 
verður í ár tekinn upp þráðurinn þaðan sem frá var 
horfið þá. Dagskrá er í mótun en  hið sívinsæla 
sjávarréttamakk verður á sínum stað þar sem 
kvenfélagskonur og aðstoðarmenn þeirra matreiða 
af allkunnri snilld ýmist lostæti úr sjónum. Aðrir fastir 
liðir verða á sínum stað eins og dorgveiðikeppni og 
söngvarakeppni fyrir börnin, auk þess sem boðið 
verður upp á listasýningar og kvöldvöku. Stórvinur 
Bryggjuhátíðar Raggi Torfa frá Trékyllisvík sér um 
stuðið á varðeldi og stórhljómsveitin Stuðlabandið 
spilar fyrir dansi inn í nóttina.

Markaðurinn er í gamla bókasafninu

Marta Guðrún
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Jón Jónsson verkefnisstjóri 
Þjóðfræði stofu — Rannsóknarseturs 
Háskóla Íslands á Ströndum skrifar: 

Það er engin spurning að Árneshreppur á 
Ströndum er mitt uppáhaldssvæði á gjörvöllum 
Vestfjarðakjálkanum. Þar er magnað fólk og 
svipmikið landslag, auk þess sem sögustaðir 
og þjóðsagnaslóðir finnast þar um allar koppa-
grundir. Ég er líka einn af þeim sem hef gam-
an af að skoða ummerki um tímans tönn sem í 
sífellu nagar og étur öll mannanna verk. Finnst 
oftast meira spennandi að skoða mannvirki í al-
gjörri niðurníðslu, en þau sem nýbúið er að gera 
við.  

Kyrrð og ró má finna nóg af fyrir norðan, ef 
maður vill. Um allt má finna fallegar gönguleiðir, 
miklu fleiri í raunveruleikanum en á kortum og í 
göngubókum. Það er sama hvort gengið er upp 
í mót um urð og grjót eða bara eftir fjörunni, alls 
staðar er eitthvað áhugavert að sjá. Ef gengið er 
upp með giljum og ám getur maður verið viss um 
að finna fallegar flúðir og fossa og það er aldrei 
að vita hvað maður rekst á í rekafjörunni. Um-
merki um sambúð manns og náttúru eru víða, 

Mínir Vestfirðir

Magnað fólk og 
svipmikið landslag

gamlar hleðslur og rústir af fjárhúskofum og 
stekkjum.  

Það er sérstaklega fallegt að ganga fyrir Kamb, 
fjallið sem skilur á milli Veiðileysu og Reykjarfjarð-
ar, á góðum degi. Óbyggðirnar norðan við Ófeigs-
fjörð heilla líka og það er eftirminnilegt að koma 
að leiðinu hans Hallvarðar í Skjaldabjarnarvík og 
sjá Dranga og Drangaskörðin í návígi. Síldarverk-
smiðjurnar á Eyri og í Djúpavík minna á sviftingar 
í atvinnusögu 20. aldar. Trékyllisvík og Gjögur eru 

dásamlegir staðir. 
Af öðrum heillandi og stórmögnuðum stöð-

um á Vestfjörðum sem ég hef dálæti á má nefna 
Grímsey á Steingrímsfirði, Kaldalón, Rauðasand, 
Hrafnseyrarheiði, Önundarfjörð og Skálavík. Og 
mér finnst gaman að skoða fjölbreytt söfn og sýn-
ingar á Vestfjörðum, þegar ég ferðast um. Svo 
búum við fjölskyldan í einni náttúruperlunni með 
seli á skerjum og dásemdar fuglalífi á Kirkjubóli 
við Steingrímsfjörð. Þar er gott að vera. 
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Viðburðir á Vestfjörðum í sumar

Það er ekki ofsögum sagt að sumarið á Íslandi sé vel nýtt. Þessi fjórðungur ársins þegar nóttin er björt og 
hitastigið þolanlegt keppast landsmenn við að nýta sér D-vítamín sendingu himnanna til fullnustu og geysast um 
landið til að njóta samvista með fjölskyldu og vinum, stunda útivist og kynnast betur fósturjörðinni. Það er að segja 
á milli sumarverkanna, sem oft eru ærin. Einhverjir vinna baki brotnu við að láta bæjarhátíðir og skemmtilegheit 
í héraði verða að veruleika og er nóg við að vera í þeim bransa og ekki sá bær sem tjaldar ekki til sumarstuðs af 
einhverju tagi. Hér má finna dagskrá um viðburði á Vestfjörðum í sumar og þar er af nægu að taka – þó listinn sé 
ekki tæmandi:

2. – 5. JÚNÍ  SKJALDBORG Á PATREKSFIRÐI 

8. – 10. JÚNÍ  SJÓMANNADAGUR Á PATREKSFIRÐI 

9. – 10. JÚNÍ  SJÓMANNADAGURINN Í BOLUNGARVÍK 

10. JÚNÍ – 5. ÁGÚST MYNDLISTARMAÐURINN HARALDUR JÓNSSON SÝNIR Í GALLERÍ ÚTHVERFU 

20. – 25. JÚNÍ  LÚR - LISTAHÁTÍÐ UNGS FÓLKS Á ÍSAFIRÐI

22. – 25. JÚNÍ  BÍLDUDALS GRÆNAR

23. – 24. JÚNÍ  STÓRA PÚKAMÓTIÐ Á ÍSAFIRÐI

23. – 25. JÚNÍ  GÖTUVEISLAN Á FLATEYRI

30. JÚNÍ – 1. JÚLÍ MARKAÐSHELGIN Í BOLUNGARVÍK 

30. JÚNÍ – 2. JÚLÍ BÁTADAGAR Á REYKHÓLUM 

30. JÚNÍ – 1. JÚLÍ DÝRAFJARÐARDAGAR Á ÞINGEYRI 

30. JÚNÍ – 2. JÚLÍ HAMINGJUDAGAR Á HÓLMAVÍK 

1. – 13. JÚLÍ  MYNDLISTARSÝNING JÓHÖNNU ÞÓRHALLSDÓTTUR Í EDINBORG 

2. JÚLÍ   FURÐULEIKAR Á STRÖNDUM 

2. JÚLÍ   MUGISON Á KAFFI NORÐURFIRÐI

6. – 8. JÚLÍ  SÆLUHELGIN Á SUÐUREYRI 

8. JÚLÍ   BARROKKTÓNLIST Í EDINBORG – SÓLVEIG THORODDSEN OG SERGIO COTO BLANCO 

14. – 15. JÚLÍ  HLAUPAHÁTÍÐ Á VESTFJÖRÐUM 

14. – 30. JÚLÍ  TJÁNING OG TÍÐARHVÖRF Í MENNINGARMIÐSTÖÐINNI EDINBORG 

21. – 23. JÚLÍ  BRYGGJUHÁTÍÐIN Á DRANGSNESI 

22. JÚLÍ  ÖGURBALL 

28. – 30. JÚLÍ  REYKHÓLADAGAR

28. – 30. JÚLÍ   NÁTTÚRUBARNAHÁTÍÐ Á STRÖNDUM  

4. ÁGÚST  MONO A FILM ON STONES AND SINGLE TONES Í EDINBORG  

4. – 5. ÁGÚST  MÝRARBOLTINN Í BOLUNGARVÍK

5. ÁGÚST  SANDKASTALAKEPPNI Í HOLTSFJÖRU 

10. – 11. ÁGÚST EINLEIKJAHÁTÍÐIN ACT ALONE Á SUÐUREYRI 

14. – 16. ÁGÚST LINDY HOP HÁTÍÐ Í MENNINGARMIÐSTÖÐINNI EDINBORG  
 
17. ÁGÚST  DJASS MEÐ ÖNNU SIGURÐARDÓTTUR OG SÖLVA KOLBEINSSYNI Í EDINBORG  

19. ÁGÚST  BRYGGJUBALL Í NORÐURFIRÐI 

20. ÁGÚST  ÍSLANDSMEISTARAMÓT Í HRÚTADÓMUM í SAUÐFJÁRSETRINU

31. ÁGÚST - 1. SEPT. BLÁBERJADAGAR Í SÚÐAVÍK
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Furðuleikar, hrútaþukl og náttúrubörn

Sauðfjársetur á Ströndum hefur nú verið 
starfandi í 15 ár í félagsheimilinu Sævangi við 
Steingrímsfjörð á Ströndum. Upp á það verður 
að sjálfsögðu haldið í sumar og einnig að 60 ár 
eru liðin frá vígslu Sævangs. Strandamönnum 
finnst fátt skemmtilegra en að halda veislur og 
grípa tækifæri til þess glóðvolg. Sauðfjársetrið er 
safn sem tekur á móti fjölda ferðamanna á ári 
hverju, auk þess sem íbúar á Ströndum koma 
margsinnis í heimsókn á hverju ári á viðburði. 
Sauðfjársetrið vinnur einnig að margvíslegum 
menningarverkefnum, rannsóknum og miðlun.

Fastasýning safnsins heitir Sauðfé í sögu 
þjóðar og nú er unnið að því að endurnýja hana 
frá grunni. Tímabundnar sögu- eða listsýningar 
eru líka uppi, oft í 1–2 ár. Í Sævangi er einnig 
starfrækt veitingastofan Kaffi Kind sem er róm-
uð fyrir gæðakaffi, Frappó og rabbarbarakökuna 
sína, auk þess sem þar er handverks- og minja-
gripabúð.

Í sumar verður á Sauðfjársetrinu ný sýning 
sem heitir Sumardvöl í sveit. Hana settu Esther 
Ösp Valdimarsdóttir mannfræðingur og Dagrún 
Ósk Jónsdóttir þjóðfræðingur upp í fyrrahaust og 
ýmsir viðburðir eru haldnir í tengslum við hana. 
Siðurinn að senda börn í sveit var útbreiddur á 

20. öldinni og næstum annar hver Íslendingur 
sem náð hefur fimmtugsaldri hefur reynslu af 
slíkri dvöl. Margir eiga litríkar minningar frá þeim 
tíma. 

Önnur sýning nefnist Álagablettir og er list- 
og sögusýning um staði á Ströndum sem bann-
helgi hvílir á og ekki má raska. Þar er fjallað í 
máli og myndum um meira en 80 slíka staði sem 
tengjast álögum og þjóðsögum. Slíkum álaga-
stöðum fjölgar eftir því sem norðar dregur á 
Ströndum og eru flestir í Árneshreppi. Þar er líka 
meira um að þeir tengist huldufólki, en sunnar 
í sýslunni er meira um þjóðsögur um hauga og 
fjársjóði fornkappa sem ekki má hrófla við. 

Sauðfjársetrið stendur fyrir fjölda viðburða á 
ári hverju, þar sem markhópurinn er bæði heima-
menn og ferðafólk. Þessi dagskrá hefur þróast 
mjög og orðið þéttari á síðustu árum. Stærstu 
viðburðirnir eru Furðuleikar á Ströndum sem 
jafnan eru haldnir í tengslum við bæjarhátíðina 
Hamingjudaga á Hólmavík og verða 2. júlí í 
sumar. Þar fer fjölskyldan saman í skemmtilega 
leiki og tekur þátt í skringilegum keppnisgreinum.

Annar stór viðburður er Íslandsmótið í 
hrútadómum sem haldið verður sunnudaginn 
20. ágúst í haust. Þar mættu um 500 manns á 

síðasta ári, alls staðar af landinu, til að keppa 
í hrútaþukli eða fylgjast með þessari sérstæðu 
skemmtun.

Fjöldinn allur af smærri viðburðum, fyrst og 
fremst fyrir heimamenn, eru jafnan á dagskránni: 
Sögustundir, spilavist, spurningakeppnir, kaffi-
hlaðborð, sviðaveisla og ýmislegt fleira. Nám-
skeið eru líka af og til í Sævangi og þar er kjörin 
aðstaða fyrir fundi og móttöku hópa.

Náttúrubarnaskólinn hefur verið starfrækur 
á vegum Sauðfjársetursins síðustu sumur og er 
með námskeið fyrir náttúrubörn á öllum aldri. Þar 
læra þátttakendur um hvað náttúran allt í kring-
um okkur er í raun og veru mögnuð og merkileg. 
Á fjölbreyttum námskeiðum Náttúrubarnaskól-
ans er lögð áhersla á að börn og fullorðnir læri 
með því að sjá, snerta, framkvæma og upplifa. 
Námskeiðin eru með margvíslegum þemum, t.d. 
fjöru- og sjávarþema, fuglaþema, plöntuþema 
og galdraþema! Námskeið fyrir börn eru alla 
fimmtudaga í sumar frá kl. 13–17 og einnig eru 
í boði vikunámskeið, helgarnámskeið og styttri 
fuglaskoðunarferðir á kvöldin. Markhópur fyr-
ir námskeiðin er bæði fyrir heimafólk og ferða-
menn, sum eru fyrir börn, önnur fjölskyldur eða 
fullorðna. 

Sauðfjársetrið
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Í sumar ætlar Náttúrubarnaskólinn fyrsta 
skipti að standa fyrir Náttúrubarnahátíð sem 
verður helgina 28.–30. júlí. Þar verður fjölbreytt 
dagskrá, með skemmtun og fróðleik um náttúru-
vernd en líka verður fjallað um hvernig nýta má 
náttúruna með sjálfbærum hætti í skapandi og 
skemmtileg uppátæki. Á hátíðinni verða ýmis-
konar smiðjur, útivist, leikir, sögustundir, tónlist, 
myndlist, fróðleikur og fjör fyrir alla fjölskylduna! 

Það er eindregin skoðun aðstandenda Sauð-
fjárseturs á Ströndum að söfn og menningar-
stofnanir eigi að vera virkir þátttakendur í því 
samfélagi sem þær eru hluti af. 



Kvikmyndir 
á Vestfjörðum

Flateyri

Dynjandi

Þingeyri
DjúpavíkÍ faðmi hafsins (2001)

Heiðin (2008)

Bíldudalur

Reykjarfjörður

Kleifaheiði
Barðaströnd

Hergilsey

Gilsfjörður

París norðursins (2014)

Þrestir (2015)

Á annan veg (2011)

Brúðguminn (2008)

Skammdegi (1985) Útlaginn (1981)

Ingaló (1992)

Nói albínói (2003)

Blóðrautt sólarlag (1977)

Ég man þig (2017)

Justice League (2017)

Ungfrúin góða og húsið (1999)

Reykhólahreppur

Börn náttúrunnar (1991)

Straumnesfjall
Aðalvík

Hesteyri

Súðavík

Suðureyri

Flatey

Albatross (2015)Slay masters (2012)
Duggholufólkið (2007)

Kvikmyndaiðnaðurinn er risavaxið apparat á heimsvísu sem veltir upphæðum sem illa skiljast í kolli hins almenna 
borgara á Íslandi. Landamæri kvikmyndabransans hafa teygst og dofnað með árunum og er framleiðsla ekki bundin 
við stórborgir eða nánasta nágrenni þeirra. Heimurinn allur er undir og er fjöldi fólks í vinnu við það eitt að leita að 
hentugum tökustöðum, sem skarta viðeigandi stemningu eða tilteknu útliti fyrir verkefnin hverju sinni. Á síðasta ári 
bar svo við að fyrsta Hollywood-stórmyndin var tekin upp að hluta til á Vestfjörðum, í Djúpuvík á Ströndum. Það var 
ofurhetjumyndin Justice League sem sýnd verður í kvikmyndahúsum í haust. 

Vestfirðir hafa þó fram að því oft ratað á hvíta tjaldið, til dæmis í einu íslensku kvikmyndinni sem fengið hefur 
tilnefningu til Óskarsverðlaunanna – Börnum náttúrunnar og mikilla vinsælda hefur notið nýjasta rósin í hnappagat 
íslenskrar kvikmyndagerðar, Ég man þig, sem frumsýnd var í byrjun maímánaðar. Myndin, sem byggð er á samnefndri 
bók eftir Yrsu Sigurðardóttur, var tekin upp á Hesteyri og Ísafirði. Flateyri hefur verið öðrum stöðum vinsælli fyrir 
kvikmyndagerð hin síðari ár, svo margir eru farnir að vitna í staðinn sem kvikmyndabæinn en myndir sem hafa verið 
þar teknar eru til að mynda verðlaunamyndin Þrestir og hin hressandi París norðursins. Ekki er allt upptalið en sjá má 
á meðfylgjandi korti þær kvikmyndir í fullri lengd sem teknar hafa verið upp á svæðinu.

One Scene (2012)

Ísafjörður

Bolungarvík
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Ferðir um eyðibyggðir Hornstranda  
eru stærsti hluti ferðaáætlunar  
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Vestfirðir 
að vetri

Þó Vestfirðir laði flesta gesti til sín að sum-
arlagi er ekki síður fagurt um að litast að vetrar-
lagi og býður sú árstíð upp á annarskonar af-
þreyingu sem er hinum ævintýragjörnu vel að 
skapi. Allt frá því að skoða norðurljósin, yfir í 
að renna sér niður brattar brekkur á fjallaskíð-
um eða klifra í klakabundnum klettum. Þó svo 
að óvissan um að komast á staðinn – eða heim 
aftur geti gert fólki gramt í geði, þá má allt eins 
líta á það sem viðbót við ævintýrið – því hvað er 
lífið svo sem annað en ein óvissuferð þegar öllu 
er á botninn hvolft. 
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Ferðafélag Ísfirðinga

Nánar um allar göngurnar á fésbókarsíðu: Ferðafélag Ísfirðinga

Allir velkomnir! 

Um Ögur
6. maí, kl. 10 í Súðavík eða kl. 11 við Ögur.
Fararstjóri: Halldór Halldórsson.

Um Hvítanes
20. maí, kl.10 í Súðavík eða kl. 10:45 við Litlabæ.
Fararstjóri: Kristján Kristjánsson.

Kaldalón–Reykjarfjörður–Kaldalón
9.–11. júní. Gengið á skíðum yfir Drangajökul. Gist í húsi í 2 nætur í Reykjarfirði.
Skráning: thrj55@gmail.com. Verð 40.000 / 35.000 kr., þar af 10.000 kr. 
staðfestingagjald sem greiða þarf fyrir 1. júní. Innifalið: Gisting og fararstjórn. 
Fararstjóri: Þröstur Jóhannesson.

Naustahvilft
24. júní, kl 10. Fjölskylduferð. 
Fararstjóri: Sturla Páll Sturluson.

Selárdalur – Krossadalur
1. júlí, kl. 10 við Stað. Gengið milli Selárdals í 
Arnarfirði og Krossadals í Tálknafirði. Verð 3.000 kr.
Fararstjóri: Úlfar B. Thoroddsen.  

Hesteyri – Látrar –Sæból
9.–11. júlí. Siglt frá Ísafirði til Hesteyrar. 
Gist í tvær nætur í tjaldi við Látra og gengið á 
Straumnes, í Rekavík og að lokum á Sæból. 
Skráning pernillarein@gmail.com. Verð: 50.000 / 
45.000 kr., þar af 10.000 kr. staðfestingargjald sem 
greiða þarf fyrir 25. júní. Innifalið: Sigling, trúss, 
morgun- og kvöldmatur í Aðalvík og fararstjórn.  

Kaldbakur
15. júlí, kl. 9 frá Ísafirði. Gengið efst úr Fossdal kl. 10:30.
Fararstjóri: Eggert Stefánsson.

Flateyri – Kálfeyri
22. júlí, kl.10 á Flateyri. Gengið að Kálfeyri og til baka.
Fararstjóri: Guðmundur Björgvinsson.

Skálavík – Galtarviti – Skálavík
29. júlí, kl.10 í Bolungarvík. 
Fararstjóri: Þröstur Jóhannesson.

Skötufjörður – Heydalur
5. ágúst, kl. 9 í Súðavík eða kl. 10 innan við Kálfavík í Skötufirði.
Gengið upp Grafarskarð í Heydal.
Fararstjóri: Barði Ingibjartsson.

Sauratindar – Skák – Sauradalur
6. ágúst, kl. 9 í Súðavík. Í samstarfi við Gönguhátíð í Súðavík.
Fararstjóri: Anna Lind Ragnarsdóttir.

Seljalandsdalur – Þjófaskörð – Heiðarskarð – Syðridalur
6. ágúst, kl. 10 í Súðavík eða kl. 10 á Seljalandsdal. 
Í samstarfi við Gönguhátíð í Súðavík.
Fararstjóri: Rúnar Eyjólfsson.

Kofri
7. ágúst, kl. 9 í Súðavík. Í samstarfi við Gönguhátíð í Súðavík.
Fararstjórar: Anna Lind Ragnarsdóttir og Barði Ingibjartsson.
Flæðareyri – Grunnavík
13. ágúst, kl. 9. Siglt frá Ísafirði og gengið yfir Staðarheiði í Grunnavík. 
Siglt til baka sama dag. Verð 15.000 / 7.000 kr. 
Skráning og staðfestingargjald fyrir 1. ágúst, koj3@hi.is.
Fararstjórar: Kristín Ósk Jónasdóttir og Smári Haraldsson.

Hjarðardalur – Mjóidalur – Bjarnardalur
19. ágúst, kl.10 á Ísafirði eða kl. 10:30 við heimreið að Hjarðardal. 
Gengið upp Hjarðardal í Dýrafirði, kl. 10:30, 
niður Mjóadal í Önundarfirði og að Kirkjubóli í Bjarnardal.
Fararstjóri: Emil Ingi Emilsson.

Seljalandsdalur – Botnsheiði – Dagverðardalur
2. september, kl. 14. 
Hjólaður hringur sem byrjar og endar við Grænagarð. 
Fararstjóri: Ómar Smári Kristinsson.

Hörgshlíð – Sel
9. september, kl. 11 frá Hörgshlíð í Mjóafirði. 
Gengið að Seli við Selvatn og til baka.
Fararstjórar: Bergsteinn og Hermann Gunnarssynir.
Um Engidal, súpuferð
7. október, kl. 10 við Fossa. 
Göngufólki boðið upp á súpu að hætti Steina kokks að lokinni göngu.
Fararstjóri: Kristján Jónsson.

FERÐIR 2017

Fararstjórar: Kristín Ósk Jónasdóttir og Pernilla Rein.

Geymið
auglýsinguna



Reykhólar
If you are interested in bird-watching, the 

small village of Reykhólar is the perfect hub. 
The sea closest to shore is very shallow and 
with a high tidal range. These conditions, 
combined with the marshes and ponds found 
inland create a bountiful biota and a perfect 
environment for a rich bird life.

In Reykhólar you can enjoy a new and 
unique exhibition, dedicated to the various 
gifts of nature in the Breiðafjörður area and 
their utilization by farmers and fishermen. 
One of them is the eider duck, providing the 
celebrated eiderdown, collected and refined 
here for centuries. The traditional wooden boats 
built and used in Breiðafjörður Bay are also 

displayed here. In Grund near Reykhólar you 
find antique tractors and in Seljanes there is a 
collection of vintage cars.

The village is also famous for its kelp 
factory, the only factory in Iceland that 
processes seaweed. The products are used 
in food, animal fodder, fuel, fertilizers and for 
medicinal purposes, to name just a few.

© gusti.is



Flatey Island
Beautifully kept old houses in cheerful 
colours line the dusty path through the 
settlement of Flatey island. Walk through it, 
and at the end of the settlement, the path 
becomes even narrower and more crooked, 
taking you through a dense population of 
birds, consisting mainly of Arctic terns. Two 
families stay on the island throughout the 

winter, but many more migrate during the sum-
mer, mainly for leisure but also to serve tourists.

In a charming way, it feels very much like 
a movie set. And so it is. Many movies are set 
on the island, most notably The Honour of the 
House based on a short story by Nobel Prize 
winner Halldór Laxness, White Night Wedding, 
a movie by Baltasar Kormákur and Nonni og 

Manni. In fact, Baltasar’s father painted the 
unusual altar piece in the island’s church, 
making it worthy of a visit.

In summertime, a ferry goes to Flatey 
twice a day from Stykkishólmur and Brjáns-
lækur, and, albeit less frequently, a passen-
ger boat offers connection to Reykhólar.

© gusti.is

© gusti.is



Lakes and ponds are numerous in  the Nature 
reserve. Lake Vatnsdalsvatn is the largest, 
with an area of two square kilometers. Approx-
imately 20 species of birds inhabit the nature 
reserve. Both mice, Arctic foxes and mink roam 
the area but seals are easier to spot, because 
they like to laze about sunbathing on the reefs 

by Hörgsnes peninsula. There are numerous 
hiking trailes in the the area and you can take 
a walk along the shores and enjoy a dip in the 
memorable natural pool down by the sea.
There is a hotel at Flókalundur with a restaur-
ant, gas-station, swimming pool and camping 
ground. 

Vatnsfjörður 
Nature Reserve
N65° 34’ 34.804” W23° 10’ 6.519”

IIceland owes its name to Hrafna-Flóki or Ra-
ven-Floki. After a long navigation from Norway, 
he took land in Vatnsfjörður. Seeing the sur-
rounding Breiðafjörður Bay full of ice, he ann-
ounced that this place should be called Iceland.

© gusti.is



Rauðasandur
N65° 28’ 27.895” W23° 57’ 36.232”

Rauðasandur, (Red Sand), is precisely that: a 
beach with endless red sand. Well, not endless, 
but 10 km is a lot. The magnificent hues of the 
sand differ with daylight and weather, and the 
beach is the biggest pearl in a string of coves with 
sand ranging in colors from white through yellow 
through red to black, and in coarseness from very 

fine to sole-hurting chips of seashells. Just pure 
sand enlivened by countless seabirds and seals, 
an oasis with unique tranquility. Forget everything, 
except maybe getting the perfect shot of the ever-
changing hues of yellow, orange and red.

Here´s just pure sand and unique tranquility. 
You might want to step out of the car, get the © gusti.is

Patreksfjörður
The biggest town in the southern region of 

Westfjords is Patreksfjörður and it is situated in 
a fjord bearing the same name. The fjord got its 
name from its first settler, whose spiritual guide 
was St. Patrick, the patron saint of Ireland. 
Somewhat fittingly it was in this fjord that the 
first potatoes were cultivated in Iceland in the 
18th century. Early in the 20th century, Pat-
reksfjörður was a pioneering force in Iceland’s 

Bíldudalur
Bíldudalur is a beautiful little village that 

enjoys some of the best summer weather in the 
Westfjords. Due to its position, the sea breeze 
rarely reaches the town, making it an excellent 
place to hang out on sunny days.

Fish farming has been a growing industry 
in Bíldudalur over the last couple of years and 
there is also a sea mineral plant that processes 
calcified red seaweed, harvested from the sea-
bed, mainly used in animal feed, hygiene and 

fertilizer products. 
Although the population of this picturesque 

village is only about 200, music and culture 
have thrived there for decades. Therefore 
it should be no surprise that there are two 
museums   found in the village. The Icelandic 
Sea Monster Museum opened in 2009, offer-
ing an action-packed multimedia display of 
the local tales of sea monsters, which have 
played a colorful role in Icelandic folk culture 
for centuries. Melodies of the Past is a peculiar 
music museum in town, exhibiting Icelandic 
musical memorabilia. 

© gusti.is

camera out and start walking on the seemingly 
endless beach.

If not, why not enjoy a cup of coffee in the 
French café and look at the spectacular view 
were Snæfellsjökull glacier in Snæfellsnes 
peninsula imperiously rivets your attention in the 
background. 

fishing industry, initiating trawler fishing. Still 
today the chief occupation is commercial 
fishing and fish processing.

Patrekfjörður is also a service centre for 
the southern region with a hospital, bank, 
post office, pharmacy, swimming pool with 
excellent sport facilities and various other 
services, such as restaurants, cafés, craft 
galleries and gift shops. Just a few km outside 
town is an excellent golf course as well as 
many challenging hiking trails.  

Arnarfjörður
Arnarfjörður is one of the largest and most spectacular fjords in 

Iceland. It is surrounded by steep mountains and valleys that create 
strong appearance and mystique. The fjord is famous for its beautiful 
landscape and has fostered renowned personalities and artists.

Everyone can find something of interest in Arnarfjörður,- be it 
running on the yellow sand in Ketildalir, viewing the artworks of Samú-
el Jónsson in Selárdalur, the waterfall Dynjandi, visiting the Jón Sig-
urðsson Museum at Hrafnseyri or learning about monsters at the Sea 
Monster museum.

Tálknafjörður
Tálknafjörður is a friendly village in the southern part of the Westfjords, 

with a population of little less than 250 inhabitants. For centuries, most of the 
locals made their living from fishing, and they still do of course, but in order 
to diversify its economy, the town now welcomes groups of tourists every 
year, the biggest attraction being sea angling.

In the northern part of the fjord, hot water springs from the earth. This 
pure energy is used for fish farming and heating the swimming pool. 
Bonuses to this geothermal activity are natural hot pools located just outside 
the village. There is nothing better after a long day on the road, than to glide 
down into the warm water and enjoy the stunning beauty of the surround-
ing mountains. Various hiking trails can be found on either side of the fjord, 
many of them old riding paths, used to cross the surrounding mountains and 
heaths.



SWIMMING POOLS
Public swimming pools can be found in almost every 
town and village of the Westfjords. Opening hours 
are usually long, the entrance cheap and more often 
than not there is a hot tub or two for those who prefer 
relaxing to swimming. Natural pools can also be found 
all over in the region, most of them free of charge.

A strict etiquette applies in the public pools of Iceland. 
Guests are required to wash thoroughly without 
swimsuits before and after entering the swimming 
pools. These rules can usually be bent when bathing 
in the natural pools though, as these often lack both 
changing rooms and showers.

INFORMATION CENTERS
The Westfjords Tourist Information Office is 
conveniently located in the Edinborg Culture House 
in Ísafjörður, some three minutes walk from both the 
town centre and the ferry harbor. This is also the main 
stop for the long-distance busses, while stops for local 
busses are only 2-4 minutes away.

There are also numerous local information offices 
in the towns and villages of the Westfjords. You will 
find them in Patreksfjöður, Hólmavík, Bolungarvík, 
Þingeyri, Tálknafjörður, Hnjótur, Reykhólar and in 
Súðavík.

#WESTFJORDSWESTFJORDS.IS



Dynjandi waterfall 
N65° 44’ 11.214” W23° 12’ 31.185”

Simply enthralling; The Westfjords’ favorite 
front-page model for decades, and is never 
short of breathtaking. The biggest and widest 
part of the waterfall is the one that gets all the 
attention and the photos, even though there 
are impressive, albeit smaller, waterfalls further 
down the river. There are guided tours available 
from Ísafjörður, Suðureyri and Patreksfjörður. 

To enjoy, follow this simple step-by-step manual. 
1. Stop your car at the parking lot. 
2. Walk all the way up to the biggest part of the  
    waterfall, it, takes about 15 minutes. 
3. Take a deep breath and enjoy the surroundings. 
4. Whenever ready, go back down to the car. 
5. Tick off this article and continue working  
    through the check-list.



Þingeyri
Þingeyri is a small village situated on a 
spit of land in one of Iceland’s most scenic 
fjords, Dýrafjörður. Like in most other 
seaside villages in Iceland, the culture 
and industry has been shaped by the sea 
throughout the centuries. In Þingeyri you’ll 
find a small shop, and a swimming pool 
at the local sports hall. The Blue Bank is 
a new community project in Þingeyri, that 
aims to create a multi-purpose site that 
combines public and private activities in 
one, centrally located and accessible site. 

Simbahöllin is a homely café, speci-
alizing in Belgian waffles, set in a beauti-
fully renovated old Norwegian house from 
1915. Another point of interest is the oldest 
functioning mechanic workshop in Iceland, 
established in the year 1913. A Viking 
project has been ongoing for a while in 
Þingeyri, leaving most of it’s residents with 
beautiful Viking clothing, a Viking area by 
the sea and a Viking ship.  

One of Iceland’s most scenic golf 
courses is just a stone’s throw from Þing-
eyri, with the Westfjords Alps as a back-
drop, including the highest mountain of the 
peninsula, Kaldbakur (998 metres). 

Dýrafjörður is the home to one of the 
Icelandic Saga’s greatest characters, Gísli 
Súrsson, that lived in Haukadalur, where 
you’ll find a growing Viking project, with 
guided walks and various events throug-
hout the summer. 

The Garden 
Skrúður
65° 55,736’N, 23° 34,330’W

The Garden Skrúður holds an important 
place in the Icelandic history of gardening.  
Skrúður is a botanical garden on the shore 
of one of the Westfjords of Iceland, close 
to the Arctic Circle. Laid out on an incline 
facing south-west towards the Dýrafjörður 
inlet, it is backed by a grim chain of glaci-
er-eroded mountains. It is next to Núpur, 
where you’ll find a former boarding school 
that now serves as a guesthouse and an 
old church.

The garden was opened in 1909, 
the brain-child of Reverend Sigtryggur 
Guðlaugsson (1862-1959) who, with his 
brother Kristinn, had started a school at 
Núpur few years earlier. In 2013 Skrúður 
won the International Carlo Scarpa Prize 
for Gardens, awarded by the Benetton 
Foundation.

© Davíð Daviðsson

© Davíð Davíðsson



Flateyri
Flateyri has been a trading post since 1792 
and saw its heyday in the 19th century when 
it was home to a fleet of decked vessels 
and the base for shark-hunting and whaling 
operations. With its fishing industry declining 
over the years, Flateyri, like so many other 
fishing villages, is dependent on tourism in 

Suðureyri
Suðureyri is a traditional, yet eco-consci-
ous fishing village that is pioneering a 
new concept that draws visitors into the 
daily work life of the village. “That’s what 
I’m taking a break from!”, you might say. 
However, a change is often as good as 
a break and an opportunity to try or just 
take a look at something you would never 
normally get to do. Whether joining a fis-
hing boat crew, feed the cod in the lagoon 
or visit a fish-processing factory, these 
are authentic cross-cultural experiences 
you’re unlikely to forget! Here you will 
find a village that is working together as a 
team to provide the visitor with an und-
erstanding of their way of life - a life they 
are justifiably proud to share. Where you 
can learn about all the steps involved in 
bringing that delicious fish from the sea to 
your plate – and even have a taste.

All basic services can be found in 
Suðureyri and the outdoor geothermal 
swimming pool is one of the most popular 
in the area on sunny summer days.

the summer months; with lot of European sea 
anglers visiting. The old bookstore has been 
turned into a museum where the history of 
the village is displayed. Visitors can also buy 
second hand books and visit the old merchant’s 
home. In Flateyri you’ll also find The non-sense 
museum and a popular activity is to explore 

Önundarfjörður in a kayak. 
A small shop, café’s and a pub are 

servicing guests in Flateyri.
There is a nice sandy beach on the other 

side of the fjord, and although the sea might 
be colder for bathing than most people prefer, 
the sand is great for building sand castles.  

© Davíð Daviðsson

© Davíð Davíðsson

© Bernharður Guðmundsson



Ísafjörður
Ísafjörður is the largest town in the peninsula, 
it is formed on a gravel spit that stands out into 
the fjord, with small corrugated houses lining 
the streets. Having a wharf all around the spit 
is fitting, as fish and seafaring has always been 

the name of the game. It is conveniently located 
between five smaller villages and sometimes 
referred to as the capital of the Westfjords. Ísa-
fjörður has wide range of services for visitors, a 
swimming pool, a cinema, bakeries, restaurants 
and café’s.  For quite a few days of the summer 
you’ll find Ísafjörður literally bustling with live as 
cruise ship guests flock around town, but over 

Bolungarvík
Bolungarvík has been inhabited ever since 
the time of Iceland’s settlement.

Bolungarvík is one of Iceland’s earliest 
fishing outposts and is located close to 
rich fishing grounds, so naturally the most 
popular tourist attraction in Bolungarvík is 
the Ósvör Maritime Museum, a fascinating 
replica of an old rowboat fishing hut. The 
museum curator greets visitors wearing 
a skin suit similar to the one Icelandic 

Hnífsdalur
Hnífsdalur is a small village between Ísa-
fjörður and Bolungarvík. With a population 
of only 210, most of the inhabitants work 
in Ísafjörður, which is only couple of kilo-
meters away.

No actual services can be found in 
the quiet village, but it is a great place for 
nature lovers and outdoor enthusiasts. 
The deep valley that the village derives 
its name from is lush and green, with a 
river winding through it. Multiple hiking 
trails can be found in the valley and sur-
rounding mountains, both moderate and 
challenging. Hnífsdalur is easily reached 
by bus, with multiple departures from 
Ísafjörður every weekday.

100 cruise ships will be visiting Ísafjörður this 
summer. 

 An array of day tours are operated, in and 
out of town, for hikers, paddlers and other 
outdoorsy types, but also for those wanting a 
leisurely culture walk or a visit to a museum.

fishermen wore in the 19th century. In addition 
there is a Natural History Museum in town that 
hosts an extensive bird and mammal collect-
ion, including a polar bear.

Bolungarvík is surrounded by high, steep, 
scree-sloped mountains. A popular visiting 
point is the top of Bolafjall Mountain offering 
a staggering view. A gravel road to the top is 
open during summer. 

Amenities include a gas station, shops and 
different types of accommodation, as well as 
an indoor swimming pool and a sports centre. 
A golf course is just outside the settlement.



Súðavík
The small and friendly fishing village of 
Súðavík, 20 kilometres from Ísafjörð-
ur. Since 1995, when an avalanche 
destroyed a big part of the village, it has 
been divided into two parts, the old and 
the new. The new village was built on a 
location safe from avalanches, and the old 
part is kept intact as a summer resort for 
travellers.

Súðavík is a great place to visit, 
especially for families. The family garden 
Raggagarður, is a playground in the heart 
of the old town. It is created for kids and 
adults alike, a place where the whole 
family can spend time together. Another 
attraction is The Arctic Fox Centre, an 
exhibition and research centre focusing 
on the only native terrestrial mammal in 
Iceland, the Arctic fox. The Arctic Fox 
Centre also serves as a district information 
centre.

Iceland Sea angling ehf is the oldest 
sea angling project of Westfjords. It offers 
boats and accommodation services in 
Súðavík, Tálknafjörður and Bolungarvík. 
The town is an excellent place for hiking 
and local guide is available for neighbo-
uring routes. Súðavík has two restaurants, 
a café, nice and quiet camping place, 
grocery shop, gas station, post office and 
bank service.

Súðavík municipality is known for it´s 
rich Blueberry fields and celebrates the 
harvest of the summer with the Blueberry 
festival in August.

Hornstrandir
This territory of the Arctic fox has been 
uninhabited since the 1950s. As isolated as it 
was then, it attracts nature lovers in growing 
numbers, with it’s main attractions being: the 
bird cliffs surrounding the bay of Hornvík, 
with the cliffs reaching a height of more than 
500 metres, teeming with birds. Second, as 
there is no infrastructure and the tourists few 
in relation to the sheer size of the area, the 
sense of remoteness is strong. The nature 

is pure and the tranquility unmatched. Third, 
as the area is a haven for the Arctic foxes 
(think hunting-ban and bird-packed cliffs), 
the chances of spotting one are high.

Boat tours depart from Ísafjörður, Bol-
ungarvík and Norðurfjörður.

© Jón Ottó Gunnarsson
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Drangsnes
Drangsnes is a fishing village, pure and simple. 
Conveniently located near the fishing grounds, 
it thrives in its minimalistic ways. In fact, the 
entrepreneur who runs the local restaurant and 
one of the guesthouses is a fisherman. He also 
runs the boat tours to Grímsey. Grímsey island, 
supposedly formed by a giant trying to dig the 
Westfjords apart from the rest of Iceland, is the 
biggest attraction in Drangsnes. The boat ride is 
only 10 minutes across. Grímsey boasts a rich 
bird life of puffins, fulmars and an interesting 
side story of fox farming. 

It does not come as a surprise that in this 
small hamlet, the camping place is just by the 
municipality’s office building, as synergy is 
always important in small villages. Lastly: alt-
hough the new swimming pool in town is of top 
notch quality, the blend-in-with-the-locals way of 
bathing would be to dip into the small hot pools 
at the shore. 

Drangajökull
Drangajökull is Iceland’s fifth largest glacier, 
around 150 km2. With the highest peak, Jökul-
bunga, at 925 m above sea level, Drangajökull 
is the only Icelandic glacier which lies entirely 
below 1000 m altitude. Its lowest point is at 
around 140 m above sea level. Drangajökull is 
known to behave differently from other glaciers 
in the country. It goes through cycles of 50-60 
years during which it grows and recedes. Only 
the first few years of the cycle are a growing 
period, followed by a receding period of sever-
al decades. Scientists have not been able to 
fully explain these periods, as they seem to be 
independent of weather and climate. The last 
period of growth came just after the year 2000.

When the Hornstrandir area was still in-
habited, many communication routes lay across 
the glacier and people would cross it either 
walking or riding. Today, Drangajökull is becom-
ing increasingly popular amongst outdoor ent-
husiasts. For those traveling by car it is easiest 
to reach the glacier by driving to Kaldalón (road 
#635) and then hike from there. It only takes 60-
90 minutes hike from the road up to the edge of 
the glacier. Please remember that glaciers can 
be dangerous due to crevasses. Hence, never 
venture out on a glacier without consulting a 
local expert first, or being companied by an 
expert guide.

Árneshreppur
N66° 0’ 40.068” W21° 30’ 24.622”

Árneshreppur is one of the smallest comm-
unities in Iceland, but comprises a large area. 
The inhabitants earn their income by raising 
sheep, but in recent years, tourism has grown 
in importance. Stunning landscape, proximity 
to the natural elements and rich fauna are the 
area’s main attractions. Additionally, the area 
and community are steeped in history, such 
as of the Icelandic sagas, witch-hunts, herr-
ing adventures and folklore. A boat connects 
Norðurfjörður to Hornstrandir, perfect for hikers 
and those who want to marvel the area from the 
sea. 

Tourism has in the last few years seen a 
remarkable upswing. Now, travelers can camp 
in several places and choose from a variety of 
other accommodation choices. Kaffi Norður-
fjörður (you guessed it, kaffi is both café and 
coffee) and Hótel Djúpavík offer an array of 
local food. In Djúpavík, a herring factory closed 
down in the 50’s has been honored by an exhi-
bition about its history. At Kört, local handcrafts 
and history are combined. Other services are 
available as well, such as a grocery store, a 
filling station and a unique swimming pool by 
the seaside.

Af Lambatindi. JH Myndir Hólmavík

Norðurfjörður. JH Myndir Hólmavík

Tröll í Kollafirði

Reykjarfjörður. JH Myndir Hólmavík



Grímsey island
Grímsey island is the jewel of Steingrímsfjörður, 
located virtually at the doorsteps of the village 
Drangsnes. Grímsey is a bird paradise. Its 
signature bird is the Puffin as the island has one 
of the most densive Puffin colony in Iceland. 
There are some 31.000 nesting holes, home 
to about 75.000 individuals. Among other birds 
that thrive on Grímsey are Shag, Arctic Tern, 
Black Guillemot, Razorbill and Northern Fulm-
ar which all together with the Puffin create an 
extraordinary symphony of birdlife.

There is a daily boat tour available from 
Drangsnes to Grimsey and it takes only 10 
minutes to sail to the island. Hólmavík. JH Myndir Hólmavík

Reykjarfjörður. JH Myndir Hólmavík



Hólmavík
Hólmavík is the largest town in the Strandir 
region, an area with an exciting and tragic 
history of witchcraft, witch-hunting and sorcery. 
The Museum of Sorcery & Witchcraft takes 
visitors on a tour into the mystical world of the 
supernatural. The history of witch-hunting in 
17th century Iceland is presented at the ex-
hibition as well as various aspects of magic 
from more recent sources. A second part of the 
exhibition, The Sorcerer’s Cottage, is in Bjarnar-
fjörður, 23 kilometres from Hólmavík. The 
Cottage is a replica of an old turf house where 
an exhibition gives a glimpse of how a tenant 
farmer lived in Iceland in the 17th century and 
what magic he used to make life more tolerable.

Inhabitants in the countryside surrounding 
Hólmavík live mostly on sheep farming, while 
economic activity in town revolves around 
the fisheries and the service sector. Next 
to Hólmavík youl’ll find the Sheep Farming 
Museum, an entertaining exhibition about the 
Icelandic sheep and sheep farming.

Visitors will find all basic amenities, and 
more, in Hólmavík. A golf course is to be found 
not far from town and there’s a newly built 
swimming pool in town. A good Tourist In-
formation Centre is in Hólmavík that serves the 
whole area. The swimming pool is next to the 
camping ground and upon the hills by Hólmavík, 
there are good and marked hiking paths.

Drangsnes
Drangsnes is a fishing village, pure and simple. 
Conveniently located near the fishing grounds, 
it thrives in its minimalistic ways. In fact, the 
entrepreneur who runs the local restaurant and 
one of the guesthouses is a fisherman. He also 
runs the boat tours to Grímsey. Grímsey Island, 
supposedly formed by a giant trying to dig the 
Westfjords apart from the rest of Iceland, is the 
biggest attraction in Drangsnes. The boat ride is 
only 10 minutes across. Grímsey boasts a rich 
bird life of puffins, fulmars and an interesting 
side story of fox farming. 

It does not come as a surprise that in this 
small hamlet, the camping place is just by the 
municipality’s office building, as synergy is 
always important in small villages. Lastly: alt-
hough the new swimming pool in town is of top 
notch quality, the blend-in-with-the-locals way of 
bathing would be to dip into the small hot pools 
at the shore. 

Borðeyri
This small settlement, once a flourishing trading 
centre, has seen its population and level of 
service decline in the last couple of decades. 
It has a garage and a school, but more import-
antly for travelers, both a guesthouse and a 
camping place. As one can imagine, personal 
service is of high importance there. On the list 
of must-sees is the oldest house, the Riis-
house. It was home to a merchant by the name 
of; you guessed it, Riis, who lived in Borðeyri in 
the early 1900s. 

Hólmavík. JH Myndir HólmavíkVeiðileysufjörður og Reykjarfjörður af Lambatindi



Ú
r 

ljó
ði

nu
 F

ja
llg

an
ga

 e
�

ir 
Tó

m
as

 G
uð

m
un

ds
so

n

H
V

ÍT
A

 H
Ú

S
IÐ

 /
 S

ÍA
 1

3
-2

2
0

6

ICELAND‘S SECRET 
TO HEALTHY LIVING


