FERÐALÖG

Nýtur lífsins
á Ísafirði
Astrid Boysen

VESTUR

Flatey er eins
og útlönd

ÁNETJUÐUST HORNSTRÖNDUM FYRIR LÍFSTÍÐ

Stefán Jónsson, Óskar Jónasson og Hrafnkell Sigurðsson ganga langt
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Fjölskylduvænar hugmyndir á Vestfjörðum
Fjölskyldur sem heimsækja Vestfirði í sumar hafa úr nægri dægradvöl að velja á Ísafirði og nágrenni.
Hér eru nokkrar fjölskylduvænar hugmyndir en listinn er þó engan veginn tæmandi.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
Pottarnir á Drangsnesi
Rétt við þjóðveginn í
Reykjarfirði er útisundlaug sem í rennur heitt
hveravatn allt árið.

Ófáir Strandamenn hafa dregið sig saman í pottunum á Drangsnesi, enda hefur
þar löngum verið samkomustaður ungs
fólks á öllum aldri. Pottarnir þrír eru fyrir
neðan veg nálægt sjónum og eru þeir mjög
vel sýnilegir frá þorpinu og veginum.Vinsældir pottanna virðast síst hafa minnkað
síðustu misseri þó að fyrirtaks sundlaug
hafi verið gerð í plássinu ekki fyrir svo
löngu.
Reykjarfjörður í Arnarfirði
Rétt við þjóðveginn í Reykjarfirði er útisundlaug sem í rennur árið um kring. Aðstaða er til fataskipta, en rétt fyrir ofan
laugina sjálfa er lítil, hlaðin setlaug frá
náttúrunnar hendi. Þar er yndislegt að
slaka á og horfa yfir Arnarfjörðinn, en best
er að láta vita að laugin getur orðið dálítið
heit. Aðgangur er ókeypis.
Sauðfjársetur á Ströndum
Sauðfjársetur á Ströndum
hefur verið starfandi frá
árinu 2002 í félagsheimilinu Sævangi við
Steingrímsfjörð á
Ströndum. Sauðfjársetrið er safn
sem tekur á móti
fjölda ferðamanna
á ári hverju, auk
þess sem íbúar á
Ströndum koma
margir margsinnis í
heimsókn á hverju
ári á viðburði eða í
veislur. Sauðfjársetrið
vinnur auk þess að
margvíslegum menningarverkefnum.
Jafnan eru uppi fjórar sögueða listsýningar á Sauðfjársetrinu í einu. Fastasýning safnsins
heitir Sauðfé og sveitafólk á
Ströndum. Síðan eru hverju
sinni uppi þrjár tímabundnar
sérsýningar sem standa yfirleitt
í 1-2 ár.
Í Sævangi er einnig starfrækt
kaffistofan Kaffi Kind, þar er í
boði heimabakað bakkelsi, súpa,
ís frá Erpsstöðum og fleira góðgæti, í Sauðfjársetrinu er einnig
lítil handverks- og minjagripabúð.
Safnið er staðsett 12 km sunnan Hólmavíkur.

Í fjörunni á Drangsnesi eru heitir
pottar þar sem hægt er að slaka
á með útsýni yfir sjóinn.

Sauðfjársetur á
Ströndum er safn
og menningarmiðstöð.

Börnin elska að gefa lömbunum að drekka á Sauðfjársetrinu á Ströndum.

inni. Óhætt er að segja að Ísafjarðardjúpið
iði af lífi að sumri til og er þetta ferð sem
enginn ætti að missa af.
Einnig býður Amazing Westfjords upp á
sjóstöng á Straumi ÍS, þar sem allt að 5
farþegum geta notið sín við sjóstangaveiðar. Farið er með farþega út á Ísafjarðardjúp sem er draumur sjóstangaveiðimanna,
þar er mikil veiði á til dæmis þorski, karfa
og ufsa ásamt fleiri
fisktegundum. Sjóstangarferðin tekur
um það bil þrjár
klukkustundir, fiskurinn er flakaður um
borð og gestir taka
gjarnan fenginn heim
með sér.
Byggðasafn Vestfjarða, sjóminjasafn

Amazing Westfjords
Amazing Westfjords býður upp á náttúrulífsferðir um Ísafjarðardjúp með leiðsögn á bátunum Ölver ÍS 432 og
Straumur ÍS 433. Leiðsögumennirnir um
borð munu fræða ykkur um sögu Djúpsins, ásamt því að segja frá dýralífinu
sem ríkir í djúpinu og náttúrunni sem
umkringir Ísafjarðardjúpið.
Þúsundir fugla setjast að og búa sér
til hreiður á vorin og eru hér yfir
sumartímann, þar á meðal eru lundinn,
kría og æðarkolla þær tegundir sem
sjást einna mest. Hnúfubakur og hrefna
eru meðal þeirra hvala sem við sjáum
mest, ásamt því að sjá selina liggjandi á
skerjum, sem líta út fyrir að gera lítið
annað en að baða sig í heitri sumarsól-

Í Neðstakaupstað á
Ísafirði stendur elsta
húsaþyrping landsins.
Þetta eru fjögur hús
Amazing Westfjords býður upp á náttúrulífsferðir um Ísasem öll voru byggð af
fjarðardjúp með leiðsögn á bátum. Hnúfubakur og hrefna
dönskum einokunareru á meðal þeirra hvala sem sjást mest úr bátunum.
kaupmönnum á 18.
öld. Í yngsta húsinu,
Turnhúsi, hefur Byggðasafn VestByggðasafn Vestfjarða, sjófjarða sett upp sýningu á sjómminjasafn stendur fyrir og
injum þar sem sjá má fjölda gripa
kemur að sýningum árlega.
sem tengjast fiskveiðum og fiskvinnslu frá öndverðu til okkar daga.
Utan við safnið er fiskreitur, þar
sem saltfiskur er sólþurrkaður, og
nokkrir bátar. Á svæðinu er eldsmiðja og slippur á vegum safnsins
og ennfremur veitingastaður,
Tjöruhúsið. Byggðasafn Vestfjarða
stendur fyrir og kemur að sýningum á hverju ári. Safnið hefur í
áranna rás verið í samstarfi við
ýmsa aðila, einstaklinga, félagasamtök og fyrirtæki með uppsetningu og ráðgjöf.

Útgefandi Árvakur Umsjón Marta María Jónasdóttir Blaðamenn Marta María Jónasdóttir mm@mbl.is, Elínrós Líndal elinros@mbl.is Snæfríður Ingadóttir snaeja@gmail.com Margrét Hugrún margret.hugrun@gmail.com Auglýsingar Sigrún Sigurðardóttir sigruns@mbl.is Prentun Landsprent ehf.

Forsíðumyndina
tók Stefán Jónsson

LÁTTU ÞÉR
LÍÐA VEL
KJARNAÐU ÞIG Í KRAUMA

Í Krauma náttúrulaugum kemstu í beina
snertingu við kjarna íslenskrar náttúru
þegar þú baðar þig upp úr hreinu og tæru
vatni úr Deildartunguhveri sem er kælt með
vatni undan öxlum Oks.

Njóttu þín í gufuböðum og útisturtum eða
í hvíldarherberginu við snark úr arineldi og
fullkomnaðu daginn með notalegri stund
á veitingastaðnum okkar sem býður upp á
dýrindis rétti úr fersku hráefni úr héraði.

Fimm heitar laugar og ein köld
umvefja þig með hreinleika sínum sem er
tryggður með miklu vatnsrennsli og engum
sótthreinsandi efnum.

Láttu líða úr þér í náttúrulegu
umhverfi.

Bókaðu á netinu — krauma.is
kraumageothermal
kraumageothermal

+354 555 6066
Deildartunguhver, 320 Reykholt
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Sigling út í Flatey
frá Stykkishólmi
tekur 1,5 klst.

Ljósmyndir/Friðgeir Helgason

Eyjan er þekkt fyrir friðsæld, fjölskrúðugt fuglalíf og einstaka byggð.

Fjölskylduvæn
friðsæld í Flatey

Listamaðurinn Þórgnýr
Inguson er nýr hótelstjóri í
Flatey. Hann á ekki von á
öðru en að dvölin í sumar í
Flatey muni verða honum
innblástur til ljóðagerðar
enda fylgi því einstakir
töfrar að vera umlukinn
hafi á alla kanta.

Flatey er heillandi,
jafnvel þótt það sé
rigning þar eða þoka.

Miðnætursól, sumartónleikar og kræklingur. Allt þetta verður á
sínum stað á Hótel Flatey í sumar þar sem nýr hótelstjóri, listamaðurinn Þórgnýr Inguson, býður fjölskyldufólk sérstaklega
velkomið með tveimur nýjum fjölskylduherbergjum.
Snæfríður Ingadóttir | snaeja@gmail.com
umarið hér á hótelinu verður með
nokkuð hefðbundnu sniði. Hér
verða haldnir fimm eða sex tónleikar og hægt að kaupa veitingar
allan daginn. Bláskelin verður að
sjálfsögðu á sínum stað en hún dregur alltaf
marga að,“ segir Þórgnýr spurður út í sumarið á Hótel Flatey. Eins og undanfarin ár
stendur matreiðslumaðurinn Friðgeir
Trausti Helgason vaktina í eldhúsinu. Hann
er búsettur í Los Angeles en vill hvergi
annars staðar vera en í Flatey á sumrin.
Friðgeir notar aðallega hráefni úr Breiðafirðinum í matseldina, þar á meðal villtar
jurtir og þara. Réttir dagsins eru alltaf
þrír; kjöt, fiskur og grænmetisréttur, auk
súpu dagsins. „Verðinu er stillt í hóf, dýrasti rétturinn á matseðlinum er um 4.000
krónur fyrir kjötrétt,“ segir Þórgnýr. Þá er
alltaf hægt að fá kaffi, vöfflur og köku
dagsins á staðnum og á kvöldin er svo Saltkjallarinn, barinn í kjallaranum, opinn.

S

Fjölskyldusvíta og sumartónleikar
Helstu nýjungar á hótelinu þetta sumarið
felast í tveimur nýjum fjölskylduherbergjum. „Bæði herbergin eru með hjónarúmi og kojum en annað er þó stærra og
sannkölluð fjölskyldusvíta,“ segir Þórgnýr.
Bókunarstaðan á þeim 14 herbergjum sem

hótelið hefur upp á að bjóða er góð fyrir
sumarið. Mest er um bókanir frá Íslendingum og stíla þeir oftar en ekki inn á
sumartónleika hótelsins en að vanda er prógrammið fjölbreytt. Til að mynda verða Jóel Páls, Sigríður Thorlacius og Guðmundur
Óskar á hótelinu hinn 26. júní með ljúfa
tóna og þá mun hljómsveitin Skárra en ekkert (SKE) halda uppi stuðinu 10. júlí af
sinni alkunnu snilld. Þá verða Tómas R. og
Ómar í eyjunni helgina eftir verslunarmannahelgina og halda rólega tónleika
fyrra kvöldið en slá svo upp alvöruballi
seinna kvöldið.
Semur ljóð í kyrrðinni
„Að koma í Flatey er eins og að fara til
útlanda, þetta er allt annar heimur. Það er
algjört tímaleysi hérna og ekkert stress.
Það slaknar á fólki um leið og það stígur
hér í land,“ segir Þórgnýr. Hann hefur
sjálfur fundið fyrir töfrandi áhrifum eyjunnar en eftir niðurdrepandi Covid-vetur í
höfuðborginni segir hann að það hafi verið
sérlega gott að komast út í náttúruna í
Flatey, sem er nú þegar farin að gefa honum innblástur fyrir hans næstu ljóðabók.
„Ég hlakka bara til að taka á móti gestum
hér í sumar og sjá hvernig sólsetrið, fuglasöngur og hafið endurnærir fólk.“

Herbergin eru fallega innréttuð. Hér
má sjá fjölskylduherbergi sem hentar barnafólki.

ENNEMM / SÍA / NM-005978

Vegabréf

1

Lay’s
snakkpoki
Sour Cream & Onion
eða Salted 27,5 g

Nóa Krisp

3
2

Rjómasúkkulaði
með krispkúlum
25 g

5

Coca Cola
án sykurs
0,5 lítra

4

Sumar Kristall
330 ml dós

Bubs
hlauppoki
20 g
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6

Extra Sweet Mint
tyggjópakki

Taktu fjörið alla leið!
Ferðalagið verður leikandi létt með N1 í sumar. Safnaðu stimplum
í Vegabréfið þitt á N1 stöðvum vítt og breitt um landið. Skemmtilegur
glaðningur fylgir hverjum stimpli. Í ferðalok skilar þú Vegabréfinu
fullstimpluðu inn á næstu N1 stöð og getur unnið glæsilega vinninga.
Komdu með okkur alla leið og fylltu sumarið af fjöri!

ALLA LEIÐ
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Hleður batteríin á fjöllum
Fátt er betra en kaffisopi á símasambandslausum fjallstoppi í góðra
vina hópi að mati fréttakonunnar Hólmfríðar Dagnýjar Friðjónsdóttur. Í sumar stefnir hún meðal annars á ferðalag um Vestfirðina.

E

rtu komin með einhver plön fyrir
sumarið?
„Ég er svo mikill Austfirðingur
að ég hef aldrei ferðast almennilega
um Vestfirði svo það er efst á blaði í
sumar og ég er mjög spennt fyrir því. Vonandi
kemst ég líka í fjögurra daga göngu um
Sveinstind og Skælinga með gönguhópi að
austan um verslunarmannahelgina. Svo er ég
búin að lofa systur minni að ganga með henni á
Snæfellið. Það er toppurinn á veröldinni. Best
væri að slá tvær flugur í einu höggi og fara á
Bræðsluna á Borgarfirði eystri í sömu ferð, en
sjáum til hvað faraldurinn leyfir okkur mikið í
sumar.“
Hvers konar ferðalög höfða helst til þín?
„Innanlands eru það fjallgöngur, eins og
þessi upptalning hér fyrir ofan gefur til kynna.
Það hefur reynst mér frábær leið til að hlaða
batteríin í gegnum tíðina, ekkert í heiminum
betra en að drekka kaffi með góðum vinum
uppi á fjallstoppi – helst í símasambandsleysi!“
Hver er þín fyrsta ferðaminning? „For-

Snæfríður Ingadóttir snaeja@gmail.com

Hólmfríður hleður batteríin
best á fjöllum og finnst best
að vera einhvers staðar þar
sem ekkert símasamband er.
Hólmfríður og kærasti hennar Arnar Þór Ingólfsson gengu Laugaveginn síðasta sumar. Í
sumar horfa þau til Vestfjarðanna en hafa enn
ekki gefið sér tíma í rannsóknarvinnu varðandi hvaða staði þau munu heimsækja þar.

eldrar mínir fóru með mig í eftirminnilega ferð
í Víti og Kverkfjöll. Ætli það sé ekki ein af
þeim fyrstu, mig hefur alltaf langað að koma
þangað aftur!“
Hvaða ferðaminning innanlands stendur

„Flateyri á Vestfjörðum á stóran
stað í hjarta okkar“

upp úr? „Við kærastinn minn gengum Víknaslóðir, frá Seyðisfirði á Borgarfjörð eystra fyrir nokkrum árum, í 20 stiga hita og sól alla leiðina. Gönguleið sem ég mæli með fyrir allt
göngufólk.“

Sóley og fjölskylda gerðu
einhyrning í kastalakeppninni um verslunarmannahelgina á Flateyri
og lentu þau í 2. sæti.

Sóley Kristjánsdóttir, vörumerkjastjóri sterks áfengis hjá
Ölgerðinni og borgarbóndi í frístundum, segir mikilvægt að
ferðast um landið með fjölskyldunni. Hún hefur það gott þessa
dagana enda náð að kjarna sig og róa á kórónuveirutímanum.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

É

g er búin að hugsa mikið um heilsuna og vera að hreyfa mig hjá
Gerðu á In Shape-námskeiðinu sem
er geggjað og svo var ég með hest á
húsi í vor og mikið í útreiðartúrum.“
Eruð þið fjölskyldan dugleg að ferðast um
landið?
„Við fjölskyldan erum dugleg að ferðast.
Það er nauðsynlegt að bregða sér af bæ af og
til og breyta um umhverfi. Bæði höfum við farið mikið í sumarbústað, í veiðiferðir, til Akureyrar og svo er alltaf árleg ferð til Flateyrar.“

Hvað gerið þið á Flateyri?
„Á Flateyri er haldin árleg sandkastalakeppni um verslunarmannahelgina. Við tókum
þátt fyrir 4 árum og stelpurnar okkar fengu að
velja hvað við myndum gera. Þá voru einhyrningar mjög vinsælir og það kom ekkert annað
til greina en að gera einhyrning. Þegar saman
voru komin arkitekt Freyr Frostason, hönnuður Hálfdán Pedersen og listrænar dætur þá
var útkoman stórglæsileg og við lentum í 2.
sæti.“

Sandkastalakeppnin á Flateyri heillar

Mælir með góðum
drykk í ferðalagið

Eigið þið ykkur uppáhaldsstaði á Vesturlandi?
„Við eyðum miklum tíma í sumarbústað á
Mýrunum. Það er algjör paradís, vatn til að veiða
í, fara á kajak og svo er meira að segja skautað
um vetur. Við höfum farið árlega til Flateyrar á
Vestfjörðum sem á stóran stað í hjarta okkar og
börnin elska að koma með. Við höfum tekið ferjuna Baldur og heimsótt Flatey í Breiðafirði og
það er annar ævintýrastaður. Það er alltaf gaman að heimsækja Palla á Húsafelli og svo er Hótel Búðir í algjöru uppáhaldi. Ég hef margsinnis
farið í hestaferð á Löngufjörum og síðasta sumar
riðum við frá Skógarnesi og alla leið að Búðum
um sunnanvert Snæfellsnesið. Það var ótrúleg
ferð og akkúrat sól og hitabylgja allan tímann
sem gerir minninguna töfrandi. Við skoðuðum
svo Arnarstapa, Hellnar og fleira en Snæfellsnesið hefur ótrúlegt aðdráttarafl. Vestfirðir eru
síðan falda perlan og algjörlega magnað að vera
innan um þessi snarbröttu fjöll og ferðast um alla
þessa dali. Í vor fórum við í skíðaferð með góðum
hópi til Djúpavíkur sem er ótrúlegur staður á
Vestfjörðum! Algjörlega afskekkt og svo magnað
að upplifa sögu staðarins í sjósókn og iðnaði en
nú er þar alveg geggjað gistiheimili.“

Hvað með drykki á ferðalagi um Vesturland – áttu
uppskrift sem þú getur
mælt með?
„Ég elska gæðatequila og uppáhaldskokteillinn heitir Paloma. Hann er ferskur,
bragðgóður og bleikur á
litinn! Tikkar í öll boxin!
Það er bæði hægt að gera
hann frá grunni með Don Julio,
ferskum greipsafa, sykursírópi og
lime en svo er mjög þægilegt að fara
styttri leið og nota Don Julio-tequila með
Thomas Henry Pink Grapefruit sem inniheldur næstum öll blandefnin. Ekki má gleyma
salti á glasbrúnina.“
Áttu þér uppáhaldsveitingastað á Vesturlandi?
„Það er frábært hlaðborð á Landnámssetrinu í Borgarnesi. Þar er mikið af grænmeti og
alls kyns góðgæti og frábært að stoppa þar í
staðinn fyrir í vegasjoppum ef maður er á leið í
gegnum Borgarnes. Krökkunum finnst reyndar skemmtilegra að stoppa á Grillhúsinu í Borg-

Sóley fór í hestaferð síðasta sumar þar sem var riðið frá Skógarnesi og alla leið að Búðum um sunnanvert Snæfellsnes.

arnesi eða Colina
og fá góðar pizzur. Hraunsnef er
líka æðislegt. Það er
algjör perla á Kleppjárnsreykjum sem lætur
ekki mikið yfir sér, gamalt
gróðurhús sem heitir Hverinn sem selur
súpur úr heimaræktuðu grænmeti. Eldhúsið á
Hótel Búðum fær síðan alltaf toppeinkunn.“
Mælir með Hótel Djúpavík
Hvað með gististað og safn?
„Það er svo gaman að gista úti á landi og ég
mæli með Hótel Húsafelli, Hótel Búðum og
Hótel Djúpavík sem er fjölskyldurekið hótel og
æðislegt fyrir par eða litla hópa. Fjölskyldan
rekur einnig gömlu verksmiðjuna og þar er
listasmiðja og sögusafn staðarins sem er algjör

skylda að upplifa. Það er gaman að gista í
Langaholti á Snæfellsnesi en þar er eitt stærsta
kríuvarp landsins og við syntum þar í sjónum í
hitabylgjunni síðasta sumar. Listasafn Samúels
Jónssonar í Selárdal á Vestfjörðum er geggjað
og vert að leggja leið sína þangað. Galleríið hjá
Páli Guðmunds í Húsafelli er algjör draumur og
að ganga upp gilið þar og skoða verkin hans í
náttúrunni er einstök upplifun.“
Hvað ætlar fjölskyldan að gera saman í
sumar?
„Við verðum vonandi mikið í sumarbústaðnum og svo förum við í fjölskylduveiði í Fáskrúð í
Dölunum en stelpurnar eru að fara þangað í
fyrsta sinn. Við förum að venju til Flateyrar öll
saman en svo eru dæturnar orðnar það stórar að
þær vilja líka sinn frítíma með vinum sínum. Svo
er líka notalegt að vera bara heima hjá sér í fríi
og sinna garðinum. Það má ekki gleyma því.“

„Ég kem með
fjölskylduna“

Komdu með í ferðalag!
Á ferdalag.is getur þú fundið allt það helsta
um ævintýrin sem Ísland hefur upp á að bjóða.
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„Það er töluvert striplast“
Í rúman áratug hafa þrír æskuvinir
á miðjum aldri lagt í ferðalag á
Hornstrandir á ári hverju og sér
ekki fyrir endann á þeim ferðum.

Hornstrandir eru friðland frá
massatúrismanum og því er
hægt að valsa þar um frjáls.

Margrét Hugrún |
margret.hugrun@gmail.com

ðgerða- og undirbúningsplanið hjá
þeim ferðalöngum er orðið vel
smurt enda hlýtur undirbúningur
slíkrar ferðar að verða auðveldari
með ári hverju líkt og annað sem er
endurtekið reglulega. Umræddir félagar eru
þeir Stefán Jónsson, leikari og leiðsögumaður,
Óskar Jónasson leikstjóri og Hrafnkell Sigurðsson myndlistarmaður. Allt skapandi menn
sem kunna að hugsa í lausnum og jafnvel langt
út fyrir rammann, hvort sem er á Hornströndum, í höfuðborginni eða annars staðar á
hnettinum.
„Það verður að segjast eins og er, við erum
ægilega gott kombó, eins ólíkir og við erum.
Gamlir og traustir vinir sem ánetjuðust hinum
ómótstæðilegu Hornströndum fyrir lífstíð,“
segir Stefán í spjalli við blaðamann og bætir við
að þeir reyni yfirleitt að ná viku í göngu um
Hornstrandir en að stundum hafi þeir verið
lengur.

A

Ljósmyndir/Stefán Jónsson

Haframjölið vigtað fyrir hvern dag
Flest þau sem ferðast mikið innanlands hafa
þegar sótt Hornstrandir heim og fyrir þau sem
ekki hafa komið sér þangað eru Hornstrandir
ofarlega á listanum yfir þá staði sem þau langar að skoða. Margir veigra sér þó við þessu
enda ekki um neinn spásserístúr að ræða heldur hörkuprógramm sem krefst mikils undirbúnings og úthalds.
„Þar sem við berum allt á bakinu og gistum í
tjöldum, eru það töluverð vísindi að pakka fyrir
ferðirnar,“ segir Stefán. „Bara það nauðsynlegasta en þó allt sem þarf á landsvæði fjarri
mannabyggðum þar sem allra veðra er von,“
segir hann og útskýrir að maturinn sem tekinn
er með í svona langferð lúti sömu lögmálum og
farangurinn allur í heild. Allt þurfi að vera sem
léttast. „Haframjölið hefur til að mynda verið
vigtað fyrir hvern dag og svo framvegis. Það er
pasta í pökkum og súpur, hrökkbrauð, smjör
og ostur, lifrapylsukeppur, harðfiskur og svo
auðvitað nóg af göngusnakki, hnetum, rúsínum
og dökku súkkulaði,“ segir hann og bætir við
að yfirleitt taki hann líka með veiðistöng. „Það
er rennt fyrir fisk ef svo ber undir, sem er frábær viðbót við kostinn, sem og sveppir og grös
sem við rekumst á en vatnið fáum við úr lækjum. Við leyfum okkur þann munað að taka
espresso-könnu með, gott morgunkaffi er
nauðsynlegt. Svo komum við hver öðrum á
óvart með einhverju vel völdu nammi á kvöldin.
Óvænt bragð er unaður í óbyggðum. Við sendum líka oft kassa með bát sem bíður okkar, til
dæmis í Hornvík. Þá er veisla,“ segir hann.

Félagarnir gera mikið
af því að vera þeir sjálfir í þessum ferðum.

Appelsínutennur eru
alltaf jafnhlægilegar.

Stefán og vinir hans hika
ekki við að lauga sig án
fata á Hornströndum.

Fara nýja leið á hverju ári
Spurður að því hvernig þeir hefji ferðalagið
segir Stefán að oftast láti þeir ferja sig með bát
yfir á Hornstrandir og að sami ferðamáti sé
notaður á heimleiðinni. „Það er byggt á því
hvaðan við leggjum upp og síðan hvar við lendum á síðasta degi. Við förum sumsé nýja leið ár
hvert enda bjóða Hornstrandir upp á ótal
möguleika.“
Flestir vita að ferðalög og útivera í óbyggðum Íslands geta orðið mikið ævintýri. Hversdagsleikinn og áreitið sem fylgir því að vera í
þéttbýli gufar gersamlega upp þegar ósnortin
náttúran umlykur andann, og hefur hann jafnvel upp í önnur og æðri vitundarstig ef þannig
liggur á henni.
„Tíminn leysist upp á Hornströndum, við lifum í punktinum, hápunktinum, meðan á ferðinni stendur. Það er mikil gleði og grín þó svo
að ferðalagið geti vissulega verið kröfuhart og
oft á brattann að sækja. Það er töluvert striplast og við köstum okkur allsberir í sjóinn þegar
veðrið býður upp á það og syndum þá jafnvel

með selum. Hornstrandir eru stórkostlegt
sköpunarverk, sem veitir okkur innblástur til
að skapa okkar eigin listaverk úr því sem rekur
á fjörur okkar. Við verjum stundum miklum
tíma í að setja þau saman og festa á filmu út frá
einhverri hugmynd sem þróast á leiðinni. Þar
bætum við hver annan upp með okkar ólíka
bakgrunn í mynd- og sviðslistum,“ segir Stefán
en eins og dæma má af myndunum virðist listamönnunum ekki leiðast í eina sekúndu meðan á
ferðinni stendur.
Hornstrandir enn friðland frá massatúrisma
Meðan náttúra landsins á það til að hefja
andann upp í æðri víddir þá getur hún líka verið hundleiðinleg og hálfpartinn gert út af við
mann. Þetta þekkjum við flest og auðvitað hafa
þeir Stefán, Hrafnkell og Óskar orðið fyrir
barðinu á veðurguðum og -gyðjum fyrir vestan.
„Við höfum orðið holdvotir, verið við það að
villast í þoku á heiðum og dottið í á en við reyn-

um samt að fara varlega og setja öryggið á
oddinn. Þannig hefur allt blessast hingað til,“
segir hann og bætir við að sjaldnast rekist þeir
á annað fólk á þessu flandri.
„Það gerist annað slagið að við rekumst á
aðra ferðalanga … og refi náttúrulega. Það er
helst að við hittum annað fólk í víkum þar sem
eru skálar eða bæir þar sem afkomendur fyrrverandi ábúenda halda til á sumrin. Hornstrandir eru líka ennþá friðland frá massatúrismanum og Vestfirðir ekki hluti af
hringveginum, sem hefur sín áhrif á fjöldann
sem sækir þennan landshluta heim.“
Þrenningin heilög og því fær
enginn að koma með
Segja má að gönguferð um Hornstrandir sé
einhvers konar „survivor“-ferð og þá er auðvitað mikilvægt að klikka ekki á neinu. „Við erum
með göngustafi, góð kort og auðvitað dót til að
bregðast við minniháttar meiðslum, plástra og

sjúkrabindi og svo framvegis og við sofum í
tjöldum nema þegar blíðan er slík að maður
verður hreinlega að sofa úti undir berum himni
en það getur alveg komið fyrir,“ segir hann og
bætir við að þeir kappar hafi líka ferðast saman
annars staðar um landið, til að mynda um Austur- og Norðurland en að oftar en ekki togi
Hornstrandir þá til sín með sínu mikla afli, og
talandi um aðdráttarafl: „Myndirnar úr ferðum
okkar hafa vakið mikla lukku á samfélagsmiðlum og margir hafa falast eftir því að fá að
koma með okkur en ég er ansi hræddur um að
þrenningin sé háheilög,“ segir ferðalangurinn
og leikarinn Stefán Jónsson að lokum.
punktur: „Það er töluvert striplast og við
köstum okkur allsberir í sjóinn þegar veðrið
býður upp á það og syndum þá jafnvel með selum.“
Punktur: „Þar sem við berum allt á bakinu
og gistum í tjöldum, eru það töluverð vísindi að
pakka fyrir ferðirnar“

ALLT FYRIR ÚTILEGUNA!
COLEMAN SPRUCE
FALLS 4 PLUS
79.995.

COLEMAN KOBUK
VALLEY 2
22.995.

EUROM
RAFMAGNSHITARI
9.995.

CAMPINGAZ
ÁL POTTASET T
11.995.

CO L E M A N D E C K
S TÓ L L
16.995.

CA M P I N G AZ XT RA
S I N G L E LO F T DÝ N A
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B A R DA N I G O B L I N
M ATA R S T E L L
8.995.

COLEMAN SILVERTON
250 SVEFNPOKI
14.995.

CAMPINGAZ
KÆLIBOX 28L
26.995.

B A R DA N I M O N K E Y
B A R N A S TÓ L L
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DA N I M U S I CA
G RA N D E B O R Ð
22.995.

P R I M U S LO K E
T J A L D H I TA R I
15.995.

CA M P I N G AZ H E L LA
400 S G
27.995.
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Það er mikilvægt að
kunna að slaka á og
leika sér úti í náttúrunni.

Ljósmynd/Spence Messih

Orkan í
náttúrunni
er engu lík

Henry Fletcher leiðir fólk
í gegnum það hvernig
vinna má söl úr sjónum.

Leiðsögumennirnir Henry Fletcher og Jay Simpson eru
hæfileikaríkir og vel menntaðir í sínu fagi. Þeir vilja kynna
Vestfirði sem gjöfulan stað með fallega orku, fersk ber og
náttúru sem er engu lík í stað þess að tala um
hraun, ís og elda við ferðamenn.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
enry Fletcher og Jay Simpson
eru þaulreyndir leiðsögumenn
um óbyggðir og kynna nú herferð á Kickstarter til að fjármagna útgáfu verksins Að
ganga og rata á Vestfjörðum – sem er
skapandi leiðarvísir um Vestfirði í fjórum
hlutum.
„Sögurnar, leiðirnar og ráðleggingar um
göngur eru afrakstur reynslu okkar af
göngum og leiðsögn, listasmiðjum og vinnu
við náttúruvernd á Vestfjörðum síðasta áratuginn.
Verkið er hápunktur þess ferlis og býður
upp á framtíðarsýn fyrir ábyrg ferðalög og
sjálfbæra þróun göngustíga á Vestfjörðum,“
segja þeir.
Báðir eru þeir sammála um að á Vestfjörðum sé einstök náttúra og orka sem er
bæði flókin og einnig gjöful.
„Fólkið hér er mjög styðjandi og gestrisið
við ferðamenn. Landið og strendurnar eru víðfeðmar og opnar og með mikinn sjarma. Þú
getur upplifað ólíka hluti hér eftir því hvað þú
ert til í að leggja á þig. Í gærkveldi sofnuðum
við t.d. úti og vorum vakin um miðja nótt af
hval sem andvarpaði í miðjum firðinum,“ segja
þeir.

Það er fátt sem jafnast á við blómavönd
úr íslenskri náttúru.

H

Hið hagnýta fléttað saman við töfrana
Í bókinni Að rata um Vestfirði er hið hagnýta listilega fléttað saman við töfrana.
„Hún er veisla fyrir augað og í henni leynist
einnig mikill fróðleikur. Hún gefur vísbendingar um hvað það þýðir þegar staður nær taki
á manni. Hún fékk okkur til að blístra og fara

Henry Fletcher og Jay
Simpson vita fátt
skemmtilegra en að
vera úti í óbyggðum.

að hugsa um að leggja land undir fót í norðurátt.“
Hvaða staðir eru í uppáhaldi hjá ykkur?
„Þeir eru nokkrir. Hótel Breiðavík og svæðið þar í kring. Safnið á Hrafnseyri er einnig
áhugavert en þar plöntuðum við 10.000 trjám
ásamt fleiri sjálfboðaliðum árið 2017. Ingjaldssandur er einstakur fyrir þá sem vilja fara á
sjóbretti eða skoða sauðfjárrækt svo ekki sé
talað um ströndina í Skálavík.“
Nota plöntur til að kanna drauma
Hverskonar athafnir eru þið að bjóða upp á?
„Við höfum þróað nokkrar náttúrulegar
leiðir til að tengja fólk betur vistfræðinni.
Við notum plöntur til að kanna drauma, við
söfnum villtum jurtum til að borða og
drekka sem te, við segjum heilandi sögur og
hjálpum fólki að hlusta á líkama sinn og
hjarta.“

Hvalabeinsathöfn
í undirbúningi.
Ljósmynd/Jay Simpson

Þeir segja fjölmargar ljúffengar plöntur
vaxa á Íslandi og að þang sé í uppáhaldi. „Hér
er einnig hægt að bora ljúffengt grænmeti á
vorin, ef þú veist hvar á að leita. Við útskýrum þetta vel í bókinni okkar. Svo má
ekki gleyma berjunum og sveppunum sem
hægt er að tína snemma á haustin. Þetta er
ekki sú markaðssetning sem við sjáum vanalega frá Íslandi þar sem meiri áhersla er á
hraun, eld og ís.“
Hvaða ráð eigið þið fyrir fólk sem kann ekki
að leika sér í náttúrunni?
„Bara að slökkva á sér, sleppa tölvu og síma
og slaka á í náttúrunni. Að ganga hægt um
náttúruna og að sofa í náttúrunni með sólina á
himni. Að teikna og skrifa í náttúrunni og
hlusta hvað maður heyrir og fylgjast með öllu
því sem er að gerast í umhverfinu. Það er
drama og fegurð allt í kringum okkur í mismunandi stærðargráðu.“

Ljósmynd/Henry Fletcher

Veturinn það fyndnasta við Ísland
Hvernig upplifið þið orkuna?
„Hún er villt. Það þarf kraft til að komast á
milli staða en náttúran gefur til baka í sama
mæli. Útsýnið er alltaf að breytast með veðrinu og mörg svæði þar sem þú getur verið út af
fyrir þig. Við mannfólkið erum ekki þau sem
stjórna hér, sem gerir staðinn spennandi.
Þetta er gjöfull og spennandi staður sem var
ein stærsta verslunarmiðstöð Íslendinga hér á
árum áður.“
Hvað finnst ykkur það fyndnasta við Ísland?
„Það er veturinn. Maður getur ýmist hlegið
að honum eða grátið og vindurinn sem gerir
okkur ókleift að ganga utandyra stundum á
veturna.“
Hvað er það dýrmætasta?
„Það er gnægð dýralífsins hér og rýmið og
hversu styðjandi staðurinn er við listrænt fólk
og ferski fiskurinn hér allt um kring.“
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„Ég anda dýpra og
meira þegar ég er við sjóinn“
Guðríður Sigurðardóttir, eigandi
Attentus, fjárfesti í fallegu heilsárshúsi á Snæfellsnesi fyrir þremur árum. Hún skiptir um gír, byrjar að
baka og anda dýpra við sjóinn.

Drápuhlíðarfjall er
einstaklega fallegt.

Guðríður er með þetta fallega útsýni
yfir Breiðafjörðinn úr húsinu sínu.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

uðríður nýtur sín í miðborginni
þar sem hún er í skemmtilegri
vinnu og hefur í nógu að snúast.
Hún hefur ekki farið í sumarleyfi
enda nóg að gera í mannauðsmálum þessa dagana.
Hún er einnig að sinna sjálfboðastarfi hjá
Menntunarsjóði Mæðrastyrksnefndar en í júní
er gert upp fjáröflunarátakið sem fór fram í
maí og síðan er farið yfir styrkumsóknir.
Þegar Guðríður fer í frí fer hún í fallegt hús
sem fjölskyldan festi kaup á.
„Húsið er heilsárshús á dásamlegum stað í
Stykkishólmi. Það var langþráður draumur
sem rættist þegar við keyptum það fyrir þremur árum. Frændi minn átti húsið áður og okkur þótti gaman að halda því í fjölskyldunni
enda er húsið á einstökum stað að okkar mati.“

G

Hundurinn Váli veit fátt
betra en að vera í sveitinni.

Eru ennþá að vinna að breytingum á húsinu
Ertu búin að vera að gera það upp?
„Það þurfti í raun ekki að gera það upp.
Húsið var í góðu ástandi í raun en
við ákváðum að breyta stiga sem
var helst til brattur og þá fór
einhver snjóbolti af stað og
við erum enn að vinna að
breytingum.“
Er ákveðinn stíll í húsinu?
„Húsið er byggt árið
1947 minnir mig og án
þess að vera að gera það
að minnisvarða þess tíma
þá erum við að reyna að
halda í ákveðinn anda frá
Guðríður Sigurðardóttir á
þeim tíma.“
fallegt hús á Snæfellsnesi.
Hvað með aðstöðuna í kringum
húsið?
„Staðsetning húsins er sérlega falleg. Húsið
stendur yst á tanga og er með útsýni út á sjó á
þrjá vegu og hægt að ganga beint ofan í klettafjöru úr garðinum. Hver getur beðið um
meira? Mögulega kemur einhvern tíma heitur
pottur eða eitthvað slíkt.“
Hvaða staðir heilla þig á þessu svæði sem
sumarhúsið er á?
„Það er allt sem heillar. Snæfellsnesið er
einstakt svæði og Stykkishólmur og nærumhverfi í sérlegu uppáhaldi hjá mér. Eyjtína fjallagrös og ber í Berserkjahrauni og
arnar, hið undurfagra Drápuhlíðarfjall, Berhún verður alltaf ljóslifandi þegar ég fer þar
serkjahraun og svo er bærinn sjálfur svo
um og yljar.“
einstaklega myndrænn og fallegur. Mér finnst
Hvað með hótel og gististaði á svæðinu?
verulegur kostur að vera með sundlaug, versl„Eina hótelið sem ég hef gist á svæðinu er
anir og söfn, svo ég tali nú ekki um dásamlega
Hótel Búðir og ég get klárlega mælt með því
veitingastaði, í göngufjarlægð. Svo eru Búðir
en ég hef hinsvegar verið mun duglegri að
og gönguleiðin milli Arnarstapa og Hellna alprófa veitingastaðina á Snæfellsnesi. Það er
gjör gersemi. Ég verð alltaf jafn heilluð þegar
alveg magnað hvað það er flott matarmennég fer þangað.
ing á svæðinu og allir bæir bjóða upp á að
Sundlaugin í Stykkishólmi er náttúrlega fráminnsta kosti einn góðan veitingastað og því
bær en svo er líka gaman að gera sér ferð á
tilvalið að fara í „gourmet“-ferð um nesið.“
Lýsuhól sem dæmi eftir góða göngu.
Af hverju valdirðu að kaupa sumarhús á
Í fyrrasumar gekk ég með góðum vinum
þessum stað?
upp Drápuhlíðarfjall, sem er passlega erfið
„Ég er alin upp í Stykkishólmi og mikill
ganga sem býður upp á dásamlegt útsýni en
„Hólmari“ í mér. Ég hef verið að gista hjá
svo er fjallið þannig gert að þó það sé ekki útættingjum þegar ég hef komið vestur í styttri
sýni þá er hægt að njóta þessa að horfa á síferðir og okkur langaði að geta dvalið þar í
breytilega liti fjallsins sjálfs. Í því er bæði líplengri tíma.
artít og basalt en einnig surtarbrandsleifar og
Þetta var lengi vel eina landsvæðið sem ég
steinrunnir trjábolir.“
þekkti og nafli alheimsins í mínum huga. En
sem barn var fjaran og höfðinn á bak við götMagnað hvað er flott
una sem ég bjó í í Stykkishólmi mitt helsta
matarmenning á staðnum
leiksvæði. Ferðalögin tóku svo við síðar.“
Áttu minningar af þér sem barni frá staðnHvað gerir unga fólkið og fjölskyldan á
um?
staðnum?
„Ég á góða minningu að fara með afa að
„Eins og stendur erum við mikið að vinna í

sumar vorum við þarna tvö ein ásamt hundinum í þrjár vikur og bíllaus.
Hann naut rólegheitanna og frelsisins. Ég
fór í göngutúra með hundinn, í sund, hjólaði
um bæinn og ærslabelgurinn er alltaf mikið
aðdráttarafl. En ég hugsa að ef þú spyrðir
hann þá væri Skúrinn aðalmálið. Hann er á því
að þetta sé besti veitingastaður í heimi og
hann heimsótti vini sína í Skúrnum daglega og
endaði með því að vera fataður upp í starfsmannagalla Skúrsins og hann bíður
bara eftir atvinnutilboði frá
Svenna og Adda í
Skúrnum.“
Útsýnið úr garðEldar þú öðruinum er einstakt.
vísi mat í sveitinni? „Nei, en
ég verð ósjálfrátt aðeins
húslegri þegar ég er þar
lengur en í
nokkra daga
og ég næ að
skipta um hraða.
Síðasta sumar
bakaði ég mikið súrdeigsbrauð og svo fann
ég mikið af rabarbara í garðinum og sultaði og gerði meira að segja rabarbaragraut sem ég hef varla borðað síðan ég
var krakki. Svo hef ég tilkynnt frændsystkinum mínum að ég ætli að fara að æfa mig í að
baka sandkökuna sem amma í Stykkishólmi
bakaði alltaf og vonast til að það heppnist það
vel að hún verði „kaka hússins“ en ég treysti
á góða leiðsögn frá móðursystur minni sem
býr í Hólminum.“
Hvað með að endurnæra orkuna í nálægð
við náttúruna?
Það er eitthvað öðruvísi við að baka og elda í
„Það er engin spurning að maður endurStykkishólmi.
nærist í nánd við náttúruna, sjávarloftið og
kraftinn sem fylgir sjónum. Hann gefur mér
húsinu og eldri börnin taka þátt í því en þess á
svakalega mikið. Ég stend mig oft að því að
milli eru göngu- og sundferðir vinsælastar.
anda dýpra og meira þegar ég er við sjóinn.“
Yngsta barnið er að verða 11 ára og síðasta
Skálað í garðinum heima.
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„Himneskt að fara á kajak“

Astrid veit fátt skemmtilegra
en að fara á kajak fyrir vestan.

Astrid Boysen hárgreiðslukona veit fátt skemmtilegra en
að fara á kajak á spegilsléttum sjónum og heilsa upp
á selina og virða fyrir sér náttúrufegurðina í Skutulsfirði.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
strid Boysen og eiginmaður
hennar Birgir Gunnarsson,
bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar,
fluttu á Vesturland fyrir rúmu
ári þegar Birgir tók við stöðu
sinni í bæjarfélaginu.
„Maðurinn minn er ráðinn tímabundið
fyrir vestan og því hef ég verið að fara á
milli heimila okkar á þessum tíma.
Ég kann einstaklega vel við mig á Ísafirði enda á ég rætur að rekja þangað.
Afi minn fæddist á Ísafirði og bjó í
Faktorshúsinu í Efstakaupstað, sem er
með fallegri húsum á Ísafirði að mínu
mati. Annars finnst mér allur bærinn
mjög fallegur.“

A

Astrid Boysen hárgreiðslukona á rætur sínar að rekja á Vestfirði.

höfnina, bæinn, Tungudalinn og skíðasvæðið.“
Áttu þér uppáhaldsveitingastað?
„Það er úr nóg að velja þegar kemur að
veitingastöðum. Veitingastaðurinn Húsið
er með góðan mat og fiskurinn þar er alltaf góður. Hótelið er líka með frábæran
veitingastað og svo er Tjöruhúsið eitthvað
sem enginn má láta framhjá sér fara sem
kemur vestur.“
Hvað um hótel eða gistingu?
„Hótel Ísafjörður er frábært hótel og
hefur verið í fararbroddi við að bjóða upp
á sínar landsfrægu skíðagönguferðir enda
er Ísafjörður skíðagöngubærinn.“

Pollurinn eins og spegill
Hvernig verður sumarið?
„Ég vona að það fari að láta sjá sig almennilega en annars er veðursælt hérna
fyrir vestan eins og allir vita. Lognið er
oft svo mikið að pollurinn verður eins og
spegill yfir að líta. Við þannig aðstæður er
himneskt að fara á kajak á spegilsléttum
sjónum og heilsa upp á selina og virða fyrir sér náttúrufegurðina hérna í Skutulsfirði.“
Getur þú sagt mér frá þínum
uppáhaldsstöðum fyrir vestan?
„Möguleikarnir á útivist fyrir vestan
eru nánast endalausir. Á veturna er skíðasvæðið eitt það allra besta að mínu mati.
Hér eru frábærar brekkur og skíðagöngusvæðið á engan sinn líka. Á sumrin
eru bókstaflega allir á hreyfingu. Hér eru
endalausar hlaupaleiðir, fjallahjólaleiðir
um allt og skemmtilegar gönguleiðir. Ég
er dugleg að nýta mér skíðasvæðið á veturna en á sumrin er það kajaksportið sem
á hug minn allan og nota ég hvert tækifæri til að fara á kajak á Pollinum og þá
oftar en ekki með Veigu Grétarsdóttur,
vinkonu minni. Þannig að uppáhaldsstaðirnir eru sennilega Tungudalurinn á
veturna og Pollurinn á sumrin.“
Búa með stórkostlegt útsýni
Hvar búið þið í bænum?
„Við búum á besta stað í bænum við
Sindragötuna með stórkostlegt útsýni yfir

Hjónin við fossinn
Dynjanda í Arnarfirði.

Astrid Boysen segir fátt jafnast á við að vera á kajak á
sjónum við Ísafjörð.

Menning og listir blómstra fyrir vestan
Hvað með firðina og fjöllin?
„Við erum mjög dugleg að ferðast um
firðina og kíkja í þorpin hér í kring sem
hvert hefur sinn sjarma. Flateyri, Suðureyri og Þingeyri. Það er alltaf gaman að
kíkja á Dynjanda, einn fallegasta foss
landsins, og keyra Dynjandisheiðina og
kíkja á suðurfirðina sem hver hefur sinn
sjarma einnig.“
Þegar kemur að menningu og listum í
bænum þá hefur minna verið um viðburði
en áður vegna kórónuveirunnar.
„Við höfum náð að sjá leiksýninguna
Fullkomið brúðkaup í Edinborgarhúsinu
sem var mjög skemmtilegt. Við höfum
farið á tónleika víða á Vestfjörðum, meðal
annars þegar Bríet tónlistarkona kom á
Þingeyri og Svavar Knútur spilaði í Húsinu. Síðan fórum við á Saumaklúbbinn í
Gamla bíó sem var dásamleg skemmtun.
Þannig að menning og listir blómstra hér
eins og víðar um landið.“

sólarrvörn fyrir
úð
viðkvæma hú

Okkar besta verð
á öllu ﬂugi innanlands

icelandair.is

Þú getur bókað á okkar bestu verðum
þegar þú bókar á netinu.
Það er auðvelt að finna fullkomið flug í innanlandsferðina þegar þú bókar á netinu.
Þú getur líka notað gjafabréf Icelandair, ferðainneign eða Vildarpunkta þegar þú
bókar innanlandsflugið.
Finndu þitt flug á icelandair.is

