
Menningarferð Breiðafjarðardeildar Auðhumlu. 

Þann 5. júni 2010 stóð Breiðafjarðardeild  fyrir  sinni annari menningarferð. Síðastliðið ár var farið til 

Bíldudals, Patreksfjarðar og Byggðasafnið að Hnjóti skoðað. Á Barðaströndinni var síðan grillað og 

borðað í félagsheimilinu Birkimel. Á heimleiðinni var komið við í fjósinu í Hvammi hjá hjónunum Ólöfu 

og Valgeir.  Snæfellingar tóku við keflinu og buðu til næstu menningarferðar fyrir árið 2010. Ákveðið 

að fara fyrir Snæfellsnesið með viðkomu á nokkrum stöðum. 

Hópurinn safnaðist saman í  MS Búðardal  af félagssvæði Breiðafjarðardeilar.  Félagsmenn höfðu þá 

tekið daginn snemma til að vera mættir kl: 10.00 í Búðardal. Breiðafjarðardeildin er stór 

landfræðilega séð þ.e.a.s.  norðanvert Snæfellsnes, Dalir, Austur- og Vestur Barðastrandasýslur ásamt 

Norður-  og Vestur Ísafjarðasýslur. Fyrir félagsmenn er því yfir nokkur fjöll og firði að fara áður en að 

hópurinn er allur saman komin. Bændur frá Ísafjarðarsvæðinu komu frá Önundarfirði, Súgandarfirði 

og úr Ísafjarðardjúpi.  Aðrir komu frá Reykhólasvæðinu, Dölum og síðast bættust Snæfellingar í 

hópinn.  

Lagt var að stað frá Búðardal til Stykkishólms. Bílstjóri í ferðinn var Sveinn Gestsson frá Staðarfelli.  Á 

leiðinni til Stykkishólms naut hópurinn  leiðsagnar  Trausta Bjarnassonar frá Á á Skarðströnd. Sveinn 

og Trausti eru báðir fyrrverandi mjólkurframleiðendur Mjólkursamlagsins í Búðardal, hér á árum 

áður. Trausti rakti bæjarheitin og sagði margar skemtilegar sögur af atburðum og mönnum á leiðinni 

til Stykkishólms.  

Snæfellingar bættust síðan í hópinn rétt hjá félagsheimilinu Skildi í Helgafellssveit. Jóhannes Eyberg 

Ragnarsson á Hraunhálsi, formaður Breiðafjarðardeilarinar,  tók þar við leiðsögninni af Trausta 

Bjarnasyni. Eftir að hafa skoðað Stykkishólminn, var farið á veitingastaðinn Narfeyrastofu, þar sem 

borðuð var súpa og brauð. 

Eftir góðar gjörðir á Narfeyrastofu var haldið í Bjarnarhöfn. Hildibrandur Bjarnason, hákarlabóndi og 

eiginkona hans tóku  á móti hópnum. Við vorum einstaklega heppin því að Hildibrandur var með 

,,nýjan“ hákarl í jeppakerrunni sem koma af togara deginum áður. Hákarlinn var stórt flykki, 100 ára 

gamalt,  að sögn Hildibrandar. Síðan fræddi Hildibrandur okkur um sögu hákarlaveiða í hans 

fjölskyldu ásamt því að sýna hópnum hákarlahjallana. Þá var safnið skoðað sem  hefur verið komið 

upp í Bjarnarhöfn.  Flestir gæddu sér harðfisk og hákarli sem var í boði til að smakka.  

 

Hildibrandur Bjarnason við hákarlahjallinn     Hákarlinn skoðaður í jeppakerrunni 
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Eftir góða leiðsögn og veitingar, voru þeim hjónum færðar bestu þakkir fyrir mótttökurnar með því að 

færa þeim veglega ostakörfu ásamt svuntu ( Gott í matinn ) frá MS.  

Því næst lá leiðinn til Grundafjarðar.  Á leið yfir Hraunsfjörðinn tók Hallur Pálsson við leiðsögninni af 

Jóhannesi enda við komin á heimslóðir Halls. Í Grundafirði  var komið við í Eyrbyggju-

sögumiðstöðinni. Sögumiðstöðin var skoðað undir leiðsögn. Þar má meðal annars finna eina 

leikfangasafnið ( Þórðarbúð ) á landinu ásamt einstöku myndasafni  Bærings Cecilssonar, sem var 

afkastamikil myndasmiður í Grundarfirði og víðar, hér á árum áður. 

Frá Grundafirði var haldið áfram fyrir Snæfellsjökull með viðkomu í Ólafsvík, Rifi og Hellisandi. Hallur 

fræddi okkur um alla þessa staði. Þegar að komið var að Hellnum var tekið kaffistopp. Vöflur með 

rjóma ásamt kaffi í kaffihúsinu við fjöruna. Eftir kaffi og vöflur fór hluti af hópnum gangandi að 

Arnarstapa ( 2,5 km ) en aðrir fóru með rútunni að Arnarstapa. 

Hellnar á Snæfellsnesi         Þau sem fóru í göngutúrinn. 
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Frá Arnarstapa var svo haldið undir leiðsögns Halls að stórbýlinu Þverholti á Mýrum.  Hilmar 

Sigurðsson tók þar á móti hópnum og sagði frá starfseminni ásamt því að sýna fjósin. Í Þverholti eru 

m.a. fimm róbótar. Eftir að hafa skoðað aðstæður var boðið til grillveislu.  grillað kjöt með ríkulegu 

meðlæti ásamt góðum drykkjum til að skola slíkan mat niður. Borðað var í fjósinu yfir kálfastíunni og 

róbótanum að hluta. Eftir matinn var tekin fjöldasöngur undir stjórn Árna Brynjólfssonar frá Vöðlum, 

sem hafði haft harmonikuna með sér. Tóku allir vel undir fjöldasöngin. Meira að segja kom eitt og eitt 

baul inn á milli frá ,,kálfakórnum „ sem vildu vera með í söngnum.  

Eftir góða  veitingar voru þeim Þverholtshjónum færðar bestu þakkir fyrir mótttökurnar með 

ostakörfur ásamt svuntu ( Gott í matinn ) frá MS og dúndrandi lófataki fyrir að taka á móti hópnum.  

 

 

 



Árni Brynjólsson Vöðlum spilar á harmoniku eftir matinn. Mynd: Sævar Hjaltason 

 

Haldið var frá Þverholtum um miðnættið. Snæfellingarnir kvöddu hópinn við félagsheimilð 

Lyngbrekku.  Keyrt var til Borganess og Brattabrekka farin heim til Búðardals. Á heimleiðinn var 

komið við að Erpsstöðum, fjósið skoðað og ábúendur gáfu  smakk  á eigin framleiðslu, ísnum 

,,Kjaftæði“ og Grikkja osti. Komið var til Búðardals um kl: 1.30 um nóttina. Bændurnir af 

Ísafjarðarsvæðinu gistu í Búðardal en bændur í Dölum og Reykhólasveit héldu til síns heima. 

Ferðin tókst í alla staði vel. Veður var gott þurrt, enn sólarlítið m.a. vegna öskufalls á svæðinu. Mátti 

líkja því við einskonar hitamistur, en var í raun aska. Voru skipuleggjendum að  ferðinni, Halli Pálssyni, 

Naustum, Báru Sigurðardóttur, Lyngbrekku og Jóhannesi Eyberg Ragnarsyni, Hraunhálsi,  færðar 

kærar  þakkir fyrir þeirra aðkomu og skipulag. Sigmundur Sigmundsson frá  Látrum í Ísafjarðardjúpi 

bauð félagsmenn heim að ári (2011) þ.e.a.s að næsta ferð verður á Ísafjarðarsvæðinu. 

 

 

Fyrir hönd ferðahópsins 

Sævar Hjaltason 

 MS Búðardal. 

 

 


