
Að vera í sambandi
Samgöngur á sjó og landi

Til allra átta
Breiðdalsá var brúuð árið 1939 með 29 m bogabrú – einni af 
stórbrúm landsins.  Smátt og smátt varð bílfært um alla sveit.  
Akfært var upp á Hérað um Breiðdalsheiði haustið 1940, og 
árið 1943 varð bílfært suður um Berufjarðarströnd að Berunesi 
á móts við Djúpavog og svo smátt og smátt áfram uns komist 
varð til Hornafjarðar.

Öllu verra var með ferðir á 
Stöðvarfjörð, sem var hart því 
Breiðdælingar og Stöðfirðingar 
þurftu að eiga um margt í 
sameiningu – var það fyrst árið 
1962 sem vegasamband komst 
á á milli staðanna er Færivalla-, 
Hvalnes- og Kambaskriður höfðu 
verið ruddar – leiðin styttist þá um hartnær 200 km. Áður þurfti 
sá sem átti erindi á Stöðvarfjörð að halda um Breiðdalsheiði 
(ef hún var þá fær), um Skriðdal og Hérað, niður Fagradal 
til Reyðarfjarðar, út hann allan, um Fáskrúðsfjörð og loks til 
Stöðvarfjarðar. Var það ekki fyrr en heimamenn hófu sjálfir 
vegagerð að hreyfing komst á þetta mikilvæga samgöngumál 
héraðsbúa.

Er hringvegasamband komst á árið 1974 mátti loks segja að 
íbúum Breiðdals væru allir vegir færir.

Um sjóveg
Breiðdalsvík komst á áætlun strandferðaskipa strax fyrir alda-
mótin 1900, fyrst var það strandferðaskipið Hólar, og fleiri 
fylgdu á eftir og voru undirstaða verslunar á Breiðdalsvík. 
Fyrir daga hafnargerðar þurfti að skipa varningi með ærinni 
fyrirhöfn upp í uppskipunarbáta og þaðan um borð eða til 
lands; þetta var að sönnu sjaldfengin launavinna en dýrkeypt 
puð og framfarir á þessu sviði kærkomnar. Eftir því sem fram-
leiðsla heimamanna jókst stækkuðu skipin sem höfnuðu sig á 
Breiðdalsvík. Um síðir tóku strandsiglingar þó að dala; í þeirra 
stað komu stórir vöruflutningabílar með vörur og tóku aðrar í 
staðinn – gerbreytt vegakerfið gerði þeim kleift að flytja varn-
inginn landshorna á milli fljótt og örugglega.

Loftin blá
Flugvél mun hafa komið á Breiðdalsvík í fyrsta sinn árið 
1928. Slíkt flug fór hægt vaxandi eftir því sem á leið þótt ekki 
væri fylgt sérstakri áætlun en stundum fengu íbúar Breiðdals 
póstinn með flugi. Þá ekki haft fyrir því að lenda vélinni 
heldur varpaði flugmaðurinn sendingum út á réttu augnabliki 
og bað fyrir hagstæðri vindátt! Mælt var fyrir lendingarstað 
fyrir litlar flugvélar við Heydali um 1950 og um 1970 hófust 
reglulegar flugferðir milli Egilsstaða og Breiðdalsvíkur – stóra 
stökkið kom vorið 1981 er fullgerð var flugbraut á Leirunum. 
Flugið var um skeið heilmikil samgöngubót og jók öryggi 
íbúa. Áætlunarflugið lagðist af árið 1997 og hefur umferð um 
völlinn verið lítil hin síðari ár.

Þarfasti þjónninn
Fyrsti bíllinn á Breiðdalsvík var vörubíll sem Kaupfélagið 
keypti árið 1929. En ökutækin voru lengi vel fá, einna helst 
var um vörubíla að ræða. Þeir gátu breytt um stíl og fengið 
á sig boddí ef með þurfti og fluttu fólk, fénað og alls kyns 
varning til og frá um nágrennið. 

Smátt og smátt urðu til götur um kauptúnið. Í fyrstu lá 
aðeins þjóðvegur af aðalveginum niður í þorpið, rakleitt að 
kaupfélaginu. Síðar hét þar Ásvegur. Frá honum var lagður 
vegur í austur og síðan niður Selnesið er skriður komst á 
hafnargerð. Var sá einatt nefndur Nesvegur. Göturnar fengu 
eiginleg nöfn um miðjan áttunda áratuginn; var þá sá hluti 
Nesvegar sem liggur í austur nefndur Sólvellir eftir samnefndu 
húsi en sá sem liggur niður til hafnarinnar Selnes. Síðar komu 
Sólheimar og Sólbakki, Sæberg og Hrauntún. Árið 1973 var 
hafist handa við að leggja olíumöl á götur þorpsins og því 
verki haldið áfram næstu ár. 

Færivalla, Hvalnes og Kambaskriður
5/6
Ekið í fyrsta sinn á milli Breiðdals og Stöðvarfjarðar.  Farið frá 
Snæhvammi kl. 9:52  Komið í Hvalnes kl. 10:55 þar stoppað í 
½ klst.  Komið að Stöðvará kl. 11:45.  Snúið við kl. 12.  Komið 
í Snæhvamm kl. 13:15.  Bílstjóri Þórður Sigurjónsson á bifreið 
U298 farþ. Páll Guðmundsson og Kári Kristinsson

9/6
Farið til Stöðvarfjarðar frá Snæhvammi á bifreið U298 á 1 klst. 
og 5 mín. Farþ. Ásta Herbjörnsdóttir, Herborg Þórðardóttir, 
Jón Þórarson og Kári Kristinsson.  Komið á Stöðvarfj. kl. 15:35.  
Haldið heim kl. 18:15.  Komið heim kl. 20:15.  Vegal. mæld.  
Reyndist vera 17,4 km frá Snæhvammi að bensín tank Esso.

Dagbók Þórðar Sigurjónssonar í Snæhvammi 1962.

SU1 og síðar U1 Ford árg. 1930.  Annar bíll í Breiðdal.  Herbjörn ásamt konu sinni Elísabetu Magnúsdóttur 
fyrir innan túnið á Ásunnarstöðum. Eigandi Herbjörn Guðmundsson.

U190 Pontiac  árg. 1947.  Fyrsti fólksbíll í Breiðdal.  
Eigandi Hafsteinn Jónsson. 

U43 Studebaker árs. 1941.  Eigandi Hafsteinn Jónsson.  Hafsteinn fær bílinn nýjan 18. nóvember 
1941 og kemur með hann í Breiðdal vorið 1942.  Bílinn útbjó Hafsteinn þannig að hann var notaður 
sem rúta ef á þyrfti að halda, en annars sem vörubíll.  Við hlið rútunnar stendur síðan U13 Ford árg. 
1935 eigandi Ásgeir Pétursson, en U13 var fyrsti bíll í Breiðdal með vélsturtum.

U50 Chevrolet  árg. 1935 Eigandi Sigurður 
Jónsson Þorvaldsstöðum.  Myndin er tekin 
vorið 1942 á austurleið í Húnavatnssýslum.  
Þennan bíl notaði Sigurður í sérleyfisferðir 
sínar á milli Breiðdalsvíkur og Seyðisfjarðar.

U154 Chevrolet árg. 1947.  Kemur nýr í 
Gilsárstekk vorið 1947, en kaupfélagið kaupir 
síðan bílinn vorið 1952.  Síðar í eigu Gunnars 
á Þorgrímsstöðum sem U203.  Á áttunda og 
níunda áratugnum þekktur meðal krakka á 
Breiðdalsvík sem „gamli bíllinn í gamla daga“. 

George P.L.Walker
Á sjötta áratug 20. aldar kom í Breiðdalinn útlendingur 
sem heimamönnum þótti grunsamlegur í háttum. Allur 
ótti reyndist þó ástæðulaus, á daginn kom að hér var á 
ferð merkur enskur jarðfræðingur, George P.L. Walker 
að nafni, sem kominn var til að rannsaka gerðir jarðlaga 
á Austurlandi. Walker kom hingað nokkur næstu ár og 
vann að stórmerkum 
rannsóknum – rann- 
sóknargögn hans     hafa 
m.a. verið notuð við 
vega- og gangagerð á 
Austurlandi. Walker 
og rannsóknarstarfi 
hans er minnst með 
veglegum hætti hér á 
Jarðfræðisetrinu.

Vegagerð í Breiðdalsheiði.

Breiðdalsá brúuð árið 1939.

Með strandferðaskipunum myndaðist góð tenging og þá ekki hvað síst við útlönd.

Vegurinn um skriðurnar var ekki ávallt auðfarinn.

Tjald og Austin bifreið Walkers PZ19 við Stapann í 
landi Snæhvamms.

Breiðdalsvík á 6. áratugnum.

Z35 Ford árg. 1930.  Fyrsti bíllinn sem kemst yfir 
Breiðdalsheiði í nóvember 1935.  Bílstjóri Garðar 
Guðnason Hornafirði. 

Nokkrir áfangar í bílasögu Breiðdals
1929 „Eitt stykki“ Chevrolet, 6 cyl. vörubíll, kemur með Lagarfossi.   
 Skv. farmbréfi dagsettu 29. apríl kostaði bíllinn kr. 3.470. 
 Þetta er fyrsti bíllinn í Breiðdal og eigandinn var Kaupfélag 
 Breiðdæla – vitaskuld keyptu menn glænýjan bíl.
1929 Þetta sumar varð komist að Háaleiti í Norðurdal og  að 
 svonefndum Borgarhól sem er skammt innan við túnið á 
 Ytri-Kleif.  Breiðdalsá var óbrúuð og því sagði  Ólafur Briem 
 þegar talað var um bílinn: „Hann kemur aldrei í Eyjahlað.“ 
1934 Fyrst komist heim í Gilsárstekk og Þorvaldsstaði í Norðurdal og 
 í Þorgrímsstaði í Suðurdal.
1939 Breiðdalsá brúuð.
1940 Hafsteinn Jónsson kemst upp í svonefnda Þröng á 
 Breiðdalsheiði, en bílfært yfir heiðina varð síðan um haustið.
1941 Sérleyfisferðir á leiðinni Breiðdalsvík–Seyðisfjörður hefjast.
1943 Loksins fært úr Breiðdal í Berunes.
1947 Í ágústbyrjun fór Hjalti Ólafsson á Berunesi á Willys jeppa frá 
 Berunesi í Berufjörð.
1952 Bílaflotinn telur eftirfarandi, fólksbílar: 1 Pontiac, 2 Land Rover, 
 4 Willys; vörubílar: 1 Chervolet, 2 Studebaker, 4 Ford.

Vegur um Suðurbyggð kom ekki fyrr en seint og um síðir. Vorið 1955 
var það 12 tíma vinna að flytja áburð til Elísar í Flögu og var þó alls 
ekki um aurbleytu að ræða.  Aðeins var farinn ein ferð.

Heimild: Baldur Pálsson.


