Stóra ferð Flakkara sumarið 2007 um Vestfirði.
Að venju var efnt til svokallaðrar stóruferðar húsbílafélagsins og að þessu sinni skyldi haldið

um Vestfirði.
Fyrsta kvöldið var safnast saman á tjaldstæðinu á Borðeyri við Hrútafjörð. Þar var samankominn fjöldi
félaga á húsbílum sínum og virtist þáttakan verða mjög góð að þessu sinni. Þokuloft var og frekar
hráslagalegt í norðanáttinni sem lagði inn Hrútafjörðinn en það átti nú eftir að breytast.

Bílaflotinn á Borðeyri.
Þarna urðu góðra vina fundir og var meira að segja litið við á nærliggjandi bar og smakkað á
Hrútabjór, svona til að treysta vinaböndin.- (svona sumir).
***************
Næsta morgun var ekið af stað vestur á bóginn yfir Laxárdalsheiðina. Lítið stoppað í Búðardal enda
löng ferð framundan. Sumir stoppuðu samt að Laugum í Sælingsdal og litu í minjasafnið sem þar er.
Þetta safn er að öðrum söfnum ólöstuðum mjög áhugavert og vert að staldra aðeins við.

Ljósakróna á safninu.
Þarna er m.a. forláta ljósakróna en hún gengur víst ekki fyrir rafmagni.
Nú var ferðinni haldið áfram og norður í Gilsfjörðinn og yfir Gilsfjarðarbrúna hina nýju og svo út á
ströndina.
Við hjónin tókum á okkur smá krók og renndum niður að Reykhólum en þangað höfðum við aldrei
komið áður.

Kirkjan að Reykhólum
Skruppum niður að þörungaverksmiðjunni og lituðumst um. Enn fremur litum við aðeins við á
Hlunnindasafninu sem þar er. Þar er margt að sjá fyrir forvitinn ferðalang.

Á safninu er m.a. þessi fálki.

Við veginn stendur þessi minnisvarði um
Gest Pálsson skáld

Svo var haldið í Bjarkarlund og áð þar næstu nótt. Um kvöldið var litið inn til húsráðenda og þegnar
veitingar. Meira að segja gripu einhverjir hljóðfæraleikarar til hljóðfæranna og tóku lagið.
Aðrir fóru með stöng og renndu fyrir fisk í Berufjarðarvatni sem er þar steinsnar neðanvið. Segir ekki
af aflabrögðum en þetta var mjög gaman.

Jú annars þarna er ekta veiðimaður á heimleið með aflann.

Flakkarar að Bjarkarlundi.
*****************
Daginn eftir var svo farið í gönguferðir og útiverunnar notið enda veðrið mjög gott. Sól og blíða og
útsýni afbragðsgott. Þegar á daginn leið fóru menn svo að drífa sig af stað vestur eftir og var stoppað
hér og þar til að njóta útsýnisins sem var með afbrigðum gott á degi sem þessum.

Horft til baka yfir Þorskafjörð og Bjarkarlund.

Áning á Hjallahálsi.

Áning í Djúpafirði.

Á leiðinni var GSM símasambandið eitthvað stopult en skyndilega blasti við okkur skilti sem sýndi að
hér væri unnt að tala í síma.

GSM samband hér

Útsýn yfir Breiðafjörðinn

Svo var haldið áfram um Skálanes inn Kollafjörð og yfir Klettsháls. Þótti sumum býsna bratt en allir
komust þó yfir fyrir rest.

Kollafjörður í sólskini.

Svo var farið um firði og fjöll vestu eftir í veðurblíðunni. Stutt stopp í Flókalundi í Vatnsfirði og farið
yfir Kleifaheiði með stuttu stoppi hjá Kleifabúanum.

Kleifabúinn

Við flugskýlið að Hnjóti.

Svolitla lykkju gerðum við á leið okkar og fórum að skoða samgönguminjasafnið að Hnjóti. Þar
er alltaf gaman að koma en þetta var nú bara útúrdúr.
Svo var rennt í hlað á Patró. Það þurfti með lagni að finna sér stæði við félagsheimilið þar sem við
héldum til en húsbílarnir voru orðnir svo margir að hver blettur var setinn. Þröngt þurfi því að leggja.

Í hlaði á Patró

Við félagsheimilið.

Einhvern veginn komust þó allir fyrir og ekki spillti fyrir að veðrið var afbragðsgott og fólkið sat úti í og
grillaði og naut lífsins af öllum mætti.
Ferðanefndin hélt bingó og var þáttakan mjög góð. Margir góðir vinningar voru í boði og þeir bræður
Örn og Olló stjórnuðu af skörungsskap.

Patreksfjörður.

Borðhald úti í blíðunni.

Bingó!!!!

*****************
Í dag var farið í rútuferð í Selárdal til að skoða mannvirki listamannsins með barnshjartað Samúels
Jónssonar. Keyrt var yfir Hálfdán og svo gegnum Bíldudal og Ketildalaveg út með Arnarfirði.
Farið var í tveim rútum og var það tilbreyting frá daglegum akstri. Litið við í Selárdalskirkju og sjónum
rennt heim heim til Uppsala þar sem Gísli átti heima,- sá sem Ómar Ragnarsson gerði ódauðlegan í
sjónvarpsþáttum á síðustu öld. Ekki var þó farið alla leið en dalurinn var fallegur svona í fjarska.

Kirkjan sem Samúel byggði.

Listaverkin

Um kvöldið var svo hattaball og voru þá dregin fram furðulegustu höfuðföt og vakti þetta kátínu og
tókst ljómandi vel. Þúfnabandið spilaði fyrir dansi eins og stundum áður.

Hattaballið um kvöldið og...

.....Þúfnabandið spilaði fyrir dansi.

Saumakonuvalsinn !!

Sungið af innlifan.

******************

Nú var haldið af stað norður firði og farnir fjöll og hálsar. Veðrið skartaði sínu fegursta og var
sannarlega gaman að ferðast í svona veðurblíðu. Ætlunin var að gista á tjaldstæðinu við Dynjanda.
Það fór nú bara þannig að flestir forðuðu sér af svæðinu því mývargur þar var svo ágengur að vart var
verandi útivið. Því fóru flestallir áfram og gistu í staðinn á Þingeyri við Dýrafjörð.

Sundlaugin í Reykjafirði.

Útsýni yfir Geirþjófsfjörð.

Dynjandi í öllu sínu veldi.
Eftir stutt stopp við Hrafnseyri var haldið norður yfir Hrafnseyrarheiðina. Fjallvegurinn er bæði
brattur og hrikalegur en yfir komust þó allir. Útsýnið er líka að sama skapi glæsilegt á góðviðrisdegi
sem þessum.

Vestfirsku Alparnir
Svo var rennt í hlað á Þingeyri og dvalið á tjaldstæðinu við íþróttahúsið á staðnum. Enn bætti í
veðurblíðuna og voru sumir farnir að fækka fötum svo sem á sólarströnd væri.

Á stæðinu á Þingeyri

striplast í sólinni.

Þingeyri við Dýrafjörð.

Bílaflotinn við íþróttahúsið.

Ýmislegt var gert til gamans á staðnum. Heimamenn buðu okkur að skoða gömlu vélsmiðjuna sem er
á staðnum. Þangað er sannarlega gaman að koma. Allt er þar með upphaflegu sniði og er mjög
merkilegt að skoða þennan stað.

Flakkarar innanum tæki og tól.

Gamla ljósastæðið.

Um kvöldið var svo skemmtun í boði heimamanna í víkingasetrinu á staðnum. Höfðinglega boðið.

Við eldamennsku

sannir víkingar!!!

Víkingahátíðin. (þessar myndir tóku flakkarar F 113)
Við ferðafólkið vorum þarna stödd sólarhring á undan áætlun (vegna mýflugnanna við Dynjanda) og
því héldu nokkrir ferð sinni áfram norður um firði og vildu eiga aukadag á Ísafirði. Þar á meðal við
hjónin. Við misstum því af víkingahátíðinni.
Lögðum nú af stað norður eftir og áðum næst á skemmtilegum stað sem heitir Skrúður og er
skrúðgarður við norðanverðan Dýrafjörð nánar tiltekið að Núpi.
Árið 1905 kom séra Sigtryggur Guðlaugsson þá nýútskrifaður prestur norðan úr landi og settist þar að
á Núpi og þjónaði þar sem prestur og prófastur auk þess sem hann var skólastjóri unglingaskólans á
staðnum.
Hugsjón Sigtryggs var m.a. að veita aðstoð svo landið klæddist náttúruskrauti. Gæfi það manninum
enn fremur ómælda gleði og hann lifði eigi af einu saman brauði.
Hann réðst því í gerð matjurta- og skrúðgarðs sem áður er getið. Reistur hefur verið minnisvarði um
þennan merka mann.

Hliðin að skrúðgarðinum.

Húsið í garðinum.
Þá var haldið af stað norðu eftir og nú voru fjallvegirnir að baki. Blessunarlega var hægt að smeygja
sér í gegnum fjöllin í stað þess að príla yfir þau. Svo er jarðgöngunum að þakka. Í Önundarfirði skein
sólin sem aldrei fyrr. Lítið var nú stoppað þar. Aðeins smá pása til að taka myndir.......

Í Önundarfirði.
...o g svo var Ísafjörður næst á dagskrá. Ekki leist okkur nógu vel á tjaldstæði staðarins svo við héldum
ferð okkar áfram til Bolungarvíkur, enda nægur tími til að stoppa á Ísafirði í bakaleiðinni.
Í Bolungarvík fór vel um okkur. Gistum á stæðinu við sundlaugina og þar var nóg pláss fyrir alla.
Kvöldkyrrðin var mögnuð svona í blíðunni og fórum við í göngutúra um staðinn og nutum þess að sjá
kvöldsólina roðagylla Óshyrnuna. Hreint magnað útsýni.

Óshyrnan í kvöldsólinni.

Kvöldstemming í Bolungarvík.

Af dýrunum í Bolungarvík.
Litum inn í náttúrugripasafnið á staðnum. Það er meiriháttar flott.

Bolungarvík og Traðarhyrna.

„Undir bláhimni.....“

Svo í bakaleiðinni var staldrað við í Ósvör þar sem gamalt útræði sem hefur verið endurreist og sjóari
er til staðar til að leiðbeina fólki um staðinn. Hafi heimamenn bestu þakkir fyrir.

Við fleyið í Ósvör.

Frystikistan fyrir beituna.

Svo var farið um Hnífsdal til baka til Ísafjarðar. Sama veðurblíðan eins og fyrri daginn. Stoppað í
Neðstakaupstað og litast um.

Gamli tíminn í Neðstakaupstað.

Lífið er saltfiskur (sólþurrkaður)

Eftir vel heppnaðan dag í höfuðstað vestfjarða var haldið áfram til Súðavíkur. Þar var gist við
félagsheimilið á staðnum. Reyndar var nokkuð örðugt fyrir okkur ókunnuga að finna það en það
hafðist nú samt. Plássið var reyndar af skornum skammti fyrir stóra húsbíla en einhvern vegin
komust þó allir fyrir. Þrengsli voru því nokkur á staðnum.

Í Súðavík. Félagsheimilið fyrir miðri mynd.
Þarna var dvalið í góðu yfirlæti og skyldi lokahófið okkar haldið þar kvöldið eftir. Tíminn leið og
engum leiddist vistin. Markaði var komið á fót meðal flakkaranna og gerðu margir góð kaup.

Flakkar á markaði

Á stæðinu ofan við félagsheimilið.

Kvöldstemming.

Borðhaldið útivið í blíðunni.

Útivist á síðkvöldi.

Svo var lokahófið um kvöldið og var það mjög gaman, þrátt fyrir þrengsli í húsinu.

Samspil.

Borðhaldið á lokahófinu.

Daginn eftir var haldið af stað inn Djúp. Fyrst var litið við á útimarkaði sem heimamenn í Súðavík
stóðu fyrir. Það var myndarleg samkoma og margt um að vera. Góða veðrið varði enn og þessvegna
var ljúft að vera útivið á degi sem þessum.

Á Súðavíkurmarkaði.

Nú var stefnan tekin inn djúpið og ætlunin var að gista síðustu nóttina á Reykjanesi við

Ísafjörð þar sem skólinn er. Í Reykjanesskóla var búið að panta pláss fyrir húsbílaflotann en svo bar
nú við að þar var ættarmót og því ekkert pláss fyrir okkar fólk. Fór því svo að flotinn fór inn á
Hólmavík og gisti þar í góðu yfir læti á tjaldstæði staðarins.

Reykjanesskóli.

Slakað á í Hólmavík.

Síðasta kvöldið á Hólmavík.
Var þá skipulegri ferð Flakkara lokið og fór nú hver á eigin vegum eftir það.
Við hjónin litum við á Skagaströnd á heimleiðinni ásamt nokkrum Flökkurum, en þar var Félag
húsbílaeigenda á ferðinni í sinni stóru ferð. Þar var nú margt um manninn. Læt ég fylgja eina mynd af
þeirra bílaflota svona til gamans.

Félag Húsbílaeigneda á stæðinu á Skagaströnd.
Læt ég svo þessum skrifum lokið að sinni. Þessi ferðasaga er reyndar skrifuð hálfu öðru ári eftir
ferðina en ég vona að mér bregðist ekki minnið við frásögnina enda var ferðin minnistæð að öllu leyti
ekki síst fyrir veðrið sem var afbragðsgott alla ferðina.
Þökkum ferðafélögum okkar fyrir samfylgdina og vonumst til að eiga aðra eins ferð fyrir höndum
síðar.
Flakkarar 194
Valberg og Steinunn.

