
Velkomin 
á fjölbreytt söfn
í Fjarðabyggð

        Íslenska stríðsárasafnið
Spítalakampur v/Hæðargerði | Reyðar�rði | Sími: 470 9063 | safnastofnun@�ardabyggd.is
Opið 13:00 – 17:00 alla daga vikunnar, frá 1. júní til 31. ágúst eða eftir samkomulagi.
Ferðist aftur til daga seinni heimsstyrjaldarinnar og fáið innsýn í lí�ð á stríðsárunum og 
kynnist áhrifum hersetunnar á Reyðar�rði.

        Sjóminjasafn Austurlands
Strandgata 39b | Eski�rði | Sími: 470 9063 | safnastofnun@�ardabyggd.is
Opið 13:00 – 17:00 alla daga vikunnar, frá 1. júní til 31. ágúst eða eftir samkomulagi.
Munir sem tilheyra sjósókn og vinnslu sjávara�a, verslunarminjar og hlutir sem tilheyra 
ýmsum greinum iðnaðar og lækninga frá fyrri tíð.

        Steinasafn Sörens og Sigurborgar
Lambeyrarbraut 5 | Eski�rði | Sími: 476 1177 
Ekki er opið á formlegum tíma en allir velkomnir þegar Sigurborg er heima.
Einnig er hægt að panta tíma.
Safnið státar af �ölda tegunda af íslenskum og erlendum steinum.

        Safnahúsið á Norð�rði
Egilsbraut 2 | Neskaupstað | Sími: 470 9063 | safnastofnun@�ardabyggd.is
Opið 13:00 – 17:00 alla daga vikunnar, frá 1. júní til 31. ágúst eða eftir samkomulagi.

Málverkasafn Tryggva Ólafssonar
Tryggvi Ólafsson, sem fæddist á Norð�rði árið 1940, er meðal þekktustu núlifandi 
myndlistarmanna Íslendinga.
Sjóminja- og smiðjumunasafn Jósafats Hinrikssonar
Áhugaverðir hlutir sem tengjast sjávarútvegi, bátasmíði, járn- og eldsmíði og gömlum
atvinnuháttum.
Náttúrugripasafn Austurlands
Brot af því besta úr náttúru Íslands, íslensk spendýr, �skar, skeldýr, fuglar, aust�rskar 
plöntur og skordýra- og steinasafn.

        Fransmenn á Íslandi
Búðavegi 8 | Fáskrúðs�rði | Sími: 470 9000
Opið 10:00 – 17:00 alla daga vikunnar á sumrin.
Í safninu er saga franskra skútusjómanna á Íslandi rakin á �ölbreyttan hátt. Blómatími 
þeirra hér við land var frá fyrri hluta 19. aldar til 1914.

        Steinasafn Petru
Fjarðarbraut 21 | Stöðvar�rði | Sími: 475 8834 / 866 3668 | www.steinapetra.is
Opið 9:00 – 18:00 alla daga vikunnar.
Stórt og glæsilegt steinasafn í einkaeigu; steinar og steinamyndanir,aðallega úr �öllum 
við Stöðvar�örð, minjagripasala og einstakur garður.

Egilsbraut 25 (ATM 24 hrs) Búðareyri 2 (ATM 24 hrs)
740 Neskaupstaður  730 Reyðarfjörður
Sími: 470-1100  Sími: 470-1100
Fax: 470-1101 Fax: 470-1121

Sparisjóðurinn er opinn frá kl. 9:15 til 16:00 alla virka daga. 
Hraðbanki er á báðum stöðum sem er opinn allan sólarhringinn.

Personal banking service - We tend to your needs

Norðfirði - Reyðarfirði

www.sparnor.is

Allt fyrir göngugarpa
Everything for the hiker

Tvær góðar í Fjarðabyggð!
We specialize in the outdoors!

Skór
Fatnaður
Bakpokar 

Stafir 
Sjónaukar

Svefnpokar
Tjöld

Shoes
Clothing
Backpacks
Canes
Binoculars
Sleeping bags
Tents

Gott göngufólk!  
Þessu korti er ætlað að greiða leið ykkar um Austurland. Kortið nær yfir svæði frá norðurströnd 
Seyðisfjarðar til suðurstrandar Reyðarfjarðar og þar með um samfellda eyðibyggð Gerpissvæðis 
og einnig um leiðir milli Fjarða og Héraðs. Einkennandi fyrir Austfjarðaslóðir eru há fjallaskörð, 
hrikafagurt útsýni, tindar í fjöllum og stapar við sjó. Inn til lands eru jökulsorfnar klappir, jökulurðir, 
veiðivötn og skóglendi. Milli Héraðs og Fjarða liggja grónar heiðar með gömlum vegaminjum. 
Stórbrotin náttúra er heimkynni fjölbreytilegra vætta og það er stutt á milli hlýlegra byggða 
og óbyggðar og auðvelt að flytja búnað á milli staða. Fuglalíf er fjölskrúðugt og talsvert um 
æðarvörp. Austfjarðafjöll eru græn og gönguvæn, lægra skrýða landið blómjurtir, lyng og kjarr 
og hreindýrahjarðir una sér um allt Austurland.  Á Austurlandi er öflugt menningarlíf, lifandi og 
fjölbreytt söfn, bæjarhátíðir, aðrar menningarhátíðir, tónleikar, leiksýningar og aðrar listsýningar, 
sjóstangveiðimót, Barðsneshlaup, hestaleigur, hestaferðir og golfvellir og sundlaugar.  Þá eru 
víðast hvar skemmtilegir göngustígar kringum þorpin og kaffi- og veitingahús nærri, þegar hentar.  
Velkomin á Fjarðaslóðir - Austast á Austfjörðum!

Dear Fellow Walkers!
This map is designed to ease your way around the East Coast. It covers the area from the north 
coast of Seyðisfjörður to the southern coast of Reyðarfjörður, includes the abandoned farm area 
of Gerpir and the frequently travelled trails between the Fjords and Hérað area around Egilsstaðir. 
The East Coast is an area of high mountain peaks and passes, awe-inspiring views and standing 
stones just off the coast. Towards the inland are glacier-smoothed boulders, glacial sands, fishing 
lakes and forests. Between the Fjords and Egilsstaðir are grassy highlands with relics of the old 
roads that connected the regions.
This landscape is the home of a variety of supernatural beings. The division between a homely 
farm and an abandoned homestead is seemingly very little here for it was relatively easy to move 
possessions between places. The birdlife is varied and there are several places where the eider 
ducks nest. The East Coastal mountains are green and walker-friendly. Wildflowers, heather and 
low birch is the vegetation favoured by the local reindeer herds which can be found throughout 
the region.
The East Coast has a rich cultural life, lively and varied museums, town festivals and cultural events 
like music festivals and plays. Sports are represented by sea angling, the annual August marathon 
from Barðnes to Neskaupstaður, horse riding and rentals. Golf courses are in many towns.
Besides the longer walking trails, there are a variety of shorter, fun walks around most towns on the 
East Coast. Coffee houses and restaurants are easy to find.
Welcome to the Fjords! As far east as you can get in the Eastern Fjords!

Merktar leiðir 
Marked trails
1. Seyðisfjörður - Hjálmárdalsheiði 
- Loðmundarfjörður   5-6 klst/hrs 12 km
GPS Kolsstaðir:N65°17,93 W13°54,44 
Gengið frá Kolsstöðum bratta hlíð upp á heiðarbrún. 
Á leiðinni þarf að vaða tvær ár, Kolsstaðaá og Hjálmá 
ofarlega í Hjálmárdal. Leiðinni allri er lýst á kortinu 
„Víknaslóðir“.
This path starts near the Kolsstaðir ruins to traverse 
Hjálmárdalsheiði pass (550m), previously the main 
route between the fjords. The climb to the rim over 
Seyðisfjörður is steep, especially the highest slopes. 
Wading or hopping on stones is necessary over two 
unbridged streams, Kolsstaðaá and Hjálmá. The whole 
trail is viewed on another map „Víknaslóðir“.
2. Seyðisfjörður - Brekkugjá - Mjóifjörður 
6-7 klst/hrs 12 km
GPS Austdalsá:N65°16,92 W13°46,53 Max 
height:N65°13,72 W13°48,42 Brekkugjá:N65°13,63 
W13°47,61 Brekka:N65°12,30 W13°48,04
Gengið er frá bílastæði við Austdalsá, fyrir eyðibýlið 
Austdal. Vegaslóða fylgt fyrsta spölinn inn Austdalinn, 
raflínu er fylgt að mestu upp á brún (781m). Gestabók 
er við efsta rafmagnsstaurinn. Áríðandi er að fylgja 
stikunum niður í Brekkugjá og einnig að fara varlega 
yfir fönn ofan hennar. Farið er niður Brekkudalinn að 
Brekku. Forn þjóðleið.
This historical trail leads from the Austdalsá parking 
place up past the abandoned farm Austdalur, first 
following a vehicle track up the valley, then for the 
most part a power line up onto the rim (781m). There 
is a visitors’ book at the uppermost electric pole. It is 
very important to follow the trail posts down into the 
Brekkugjá opening as well as to take care crossing 
the snow banks above it, before continuing down 
Brekkudalur valley to the Brekka settlement. 
3. Skálanes - Dalatangi (Skollaskarð) 
3-4 klst/hrs 8,5 km
GPS Skálanes:N65°17,64 W13°42,33 
Skollaskarð:N65°16,99 W13°39,47 
Dalatangi:N65°16,21 W13°34,49
Brött leið er frá Skálanesi upp með bjargbrúninni í 
Skollaskarð (640m), einnig er bratt fyrsta spölinn úr 
skarðinu niður í Afréttardal. Leiðin liggur yfir Dalaafrétt 
um Hallandann að Dalatanga. Villugjarnt í þoku.
The way from Skálanes up along the edge of the cliffs 
to Skollaskarð pass (640 m) is steep, as well as the first 
stretch down into Afréttardalur valley. When going 
through Dalaafrétt and Hallandinn to Dalatangi, it is 
easy to become lost if there is fog.

Upplýsingar úr leið 1-3 eru úr göngukortinu 
„Víknaslóðir“. Information about trails 1-3 are from 
the hiking map „Víknaslóðir“.

4. Fjörður - Reykir í Mjóafirði   3klst/hrs
GPS Reykir:N65 11,308 W13 48,763  
Frá Firði liggur afar illfær jeppaslóði meðfram 
ströndinni út að Reykjum. Í góðri tíð eru engir 
farartálmar fyrir göngufólk, en í vatnavöxtum eru árnar, 
sem allar eru óbrúaðar hættulegar, straumharðar og 

kaldar. Á ströndinni voru tvær hvalstöðvar kringum 
aldamótin 1900, sú stærri á Asksnesi miðja vegu milli 
Fjarðar og Reykja, var sú stærsta í heimi á sínum 
tíma. Einnig eru mikil ummerki efir síldveiðistöðvar 
Norðmanna á seinni hluta 19. aldar. Frá Reykjum liggur 
stikuð leið um Miðstrandarskarð yfir til Neskaupstaðar. 
GSM samband.
From the house, Fjörður, lies a 4-wheel drive vehicle 
trail along the seashore to the deserted farm of Reykir. 
In dry weather, the streams are easy to cross but in 
wet weather they are more difficult to negotiate and 
all are unbridged. There are ruins from two whaling 
stations, dating from about 1900, on the shore. One of 
them, Asknes was in its time the largest in the world. 
There are also relics from the turn of the twentieth 
century Norwegian herring industry. From Reykir 
there is a marked trail over Miðstrandarskarð pass to 
Neskaupstaður. There is GSM coverage.
4. Reykir - Miðstrandarskarð 
- Neskaupstaður   5klst/hrs, max height 670 m
GPS Miðstrandarskarð:N65 09,616 W13 43,344
Frá Reykjum liggur leiðin yfir Reykjaá á göngubrú, út 
með Gilsártindi, upp í Gilsárdal og þaðan yfir Lokatind 
og upp í Miðstrandarskarð í um 670m hæð. Bratt 
niður til Neskaupstaðar. Mikið útsýni á leiðinni. GSM 
samband.
From Reykir, the trail goes over a bridge across 
Reykjaá and then eastward towards the Gilsártindur 
mountain. When the Gilsárdalur valley opens up you 
need to curve to the right and continue upwards to 
Lokatindur mountain and through a little pass. Again 
you curve to the right and up a very steep mountain 
slope to the pass of Miðstrandarskarð, where there are 
panoramic views. From the pass down is a very steep 
slope to Neskaupstaður. There is GSM coverage.
6. Oddsdalur - Op og Helgustaðaskarð 
- Helgustaðir   3-4klst/hrs, max height 650m
GPS Oddsdalur:N65 04,705 W13 51,629 Op:N65 
04,153 W13 50,025 Helgustaðaskarð:N65 03,753 W13 
49,561 Helgustaðir:N65 02,113 W13 52,256
Héðan liggur leiðin upp í Op og þaðan fyrir Hellisfjörð 
yfir í Helgustaðaskarð. Gengið er niður austan við hið 
fallega gljúfur Helgustaðaár, að bílvegi rétt innan við 
hina heimsþekktu silfurbergsnámu á Helgustöðum. 
Greiðfær leið með fögru útsýni og fjölbreyttri náttúru. 
Gömul kaupstaðarleið í Breiðuvíkurkaupstað.
The trail follows an old 18th century trading road. At 
first the trail goes up to the Op pass and then onto 
the Helgustaðaskarð pass. Then it continues downhill 
through a grassy area beside the beautiful ravine of 
Helgustaðaá river. Continue on towards the road that 
follows along the shoreline in Reyðarfjörður fjord. A 
little further on, in an easterly direction, is the world 
famous spar- stone quarry, named Helgustaðanáma.
7. Grænanes - Götuhjalli - Hellisfjörður 
3klst/hrs, max height 200m
GPS Grænanes:N65 06,873 W13 49,583 
Sveinsstaðaeyri:N65 06,692 W13 41,044
Frá Skuggahlíð liggur bílvegur út að Grænanesi. Frá 
Grænanesi liggur leiðin um æðarvarp, vinsamlega 
farið um það með gát. Þaðan er haldið út með 
sjó, yfir Götuhjalla og um kjarr og blómgróður að 
Sveinsstöðum í Hellisfirði. Víða eru útgerðarminjar 

GERPISSVÆÐIÐ

Upplýsingamiðstöðvar
Upplýsingamiðstöð fyrir Austurland

Miðvangur 1-3, Egilsstöðum
& 471 2320. Email: info@east.is

Upplýsingamiðstöð Ferðamanna
Ferjuleira 1, Seyðisfirði
& 472 1551/470 2308 

Email: ferdamenning@sfk.is

Sólbrekka
Mjóafirði & 476 0007. 
Email: mjoi@simnet.is

Nesbær
Egilsbraut 7, Neskaupstað

& 477 1115 

Fransmenn á Íslandi
Búðavegur 5, Fáskrúðsfirði

& 475 1525

Brekkan
Fjarðarbraut 44, Stöðvarfirði

& 475 8939

Gönguleiðir á Fjarðaslóðum
- austast á Austfjörðum
Útgefandi: Ferðafélag Fjarðamanna Austfjörðum
Kortagerð: Hafþór Snjólfur Helgason, hshelgason@gmail.com, 
byggt á fyrri útgáfum Áskels Heiðars Ásgeirssonar
Útlitshönnun: Ingunn Þráinsdóttir
Grafík Fjöllin 5 og prófarkalestur: Sigrún Víglundsdóttir
Ljósmyndir: Ína Dagbjört Gísladóttir, Kristinn Þorsteinsson, 
Heimir Guðmundsson, Guðmundur Kr. Höskuldsson, 
Þráinn Skarphéðinsson
Höfundur texta: Ína Dagbjört Gísladóttir, seldalur@centrum.is
Ensk þýðing á leiðalýsingum: Robyn Vilhjálmsson
Ensk þýðing á vættasögum: Gillian Haworth
Heimildir: Sveitir og jarðir í Múlaþingi, Árbók FÍ 2005 
Hjörleifur Guttormsson, ýmis austfirsk rit, örnefnaskrár og 
munnlegar heimildir. Útgefandi þakkar heimildamönnum 
þeirra framlag.
3. útgáfa, prentuð í júní 2011
Prentun: Héraðsprent, Egilsstöðum, www.heradsprent.is
Kortið er byggt á gögnum frá Landmælingum Íslands 
og gefið út með leyfi þeirra og fyrri útgáfum. 
Öll afritun er óheimil án leyfis höfundar.

Kynntu þér einnig önnur göngukort á Austurlandi/
Other hiking maps of east Iceland: Austurland I Víknaslóðir, 
Gönguleiðir á Austurlandi IV Suðurfirðir Austfjarða, 
Gönguleiðir V Útivist í Vopnafirði og á Úthéraði, VI Útivist á 
Fljótsdalshéraði, VII Útivist á Jökuldalsheiðinni.

www.simnet.is/ffau

Ferðafélag Fjarðamanna þakkar Alcoa Fjarðaáli 
og Einari Bridde myndarlegan útgáfustyrk.
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Opnunartími:
Opið alla daga frá 
kl. 17.00 til 20.00 
og eftir samkomulagi. Hjá Marlín

Kaffihús og gisting

Vallargerði 9 - 730 Reyðarfirði - Sími 892 0336
www.bakkagerdi.net - bakkagerdi@simnet.is

Ferðaþjónustan Mjóeyri
Strandgötu 120 · 735 Eskifjörður

Tel.: (+354) 477-1247 · Mobile: (+354) 698-6980
mjoeyri@vortex.is · www.mjoeyri.is Opið allt árið.
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Ferðaskipuleggjandi

Leyfishafi
Ferðamálastofu

Nýbakað brauð frá bakaríi 
í bítið á hverjum morgni. 

Crepes - margar tegundir. 

 Ilmandi kaffi fyrir sælkera, 
kökur, léttvín og bjór.

Léttir réttir alla daga.

Internet.Opið:
9-18 virka daga, fimmtud. 9-22:30

laugard. 10-18, sunnud. 13-18 Kveðja, Sigga V

Nesbær
  kaffihús
Nesbær
  kaffihús

Neskaupstað

EGILSBRAUT 7 •  NESKAUPSTAÐUR
Sími 477 1115

Skálanes - 710 Seyðisfjörður - Iceland - skalanes@skalanes.com
Tel: +354-861-7008 & +354-690-6966 

Opið daglega 15.05-15.09
Open daily from May15-Sept. 15 Sólbrekka

Velkomin í Mjóafjörð

Opið í gistingu: 01.06 – 20.08. 
Kaffisala í Sólbrekku opin frá 01.07.-15.08.

Sími 476 0020 og 894 9014
Mjóafjarðarvegur er númer 953.

Gönguleiðir á
Fjarðaslóðum

- austast á Austfjörðum

1 4 7 10 13

2 5 8 11 14

3 6 9 12 15

við sjóinn. Möguleiki er að tengja göngu í Hellisfjörð 
bátsferð, eða fara óstikaðar leiðir til baka. Gatan 
liggur áfram til Viðfjarðar og þaðan alla leið út að 
Barðsnesbæ.
From Skuggahlíð you can walk or drive to Grænanes. 
Along the trail from Grænanes to Borgarkrókur is a 
nesting area for eider ducks. Please be careful not 
to disturb the birds at nesting time. From there, the 
hiking trail lies along the shoreline and rises to about 
200 m. above sea level at Götuhjalli. From there the 
trail descends to Sveinsstaðir in Hellisfjörður fjord 
in a beautiful landscape filled with birch and wild 
flowers.
8. Hellisfjörður - Viðfjarðarnes - Viðfjörður 
3klst/hrs 
GPS Viðfjörður bryggja/pier: N65 05,417 W13 38,501 
Viðfjörður hús/house:N65 05,150 W13 38,795
Vaða þarf yfir Hellisfjarðará, athugið að sjávarfalla gætir 
í ysta hluta árinnar. Greiðfært er fyrir Viðfjarðarnesið 
og yfir til Viðfjarðar. Utarlega á Nesinu norðanverðu er 
Gláman, skrautlegt svæði með tæpar götur. Skammt 
þar fyrir utan eru sjávarhellar, sem Hellisfjörður fær 
nafn sitt af. 
You need to wade across Hellisfjarðará river. Beware 
of tidal changes in the river. An old trail lies along the 
shore to Viðfjarðarnes and from there to Viðfjörður 
where an old, white-painted house stands. On the 
trail north of Viðfjarðarnes, at Gláma, please take 
care, because here the trail lies along the cliff´s edge. 
Further east, lies a cave which gives the fjord its name, 
„the fjord of the cave“, Hellisfjörður.
9. Viðfjörður - Stuðlar - Barðsnes   2-3klst/hrs
GPS Viðfjörður hús/house:N65 05,150 W13 38,795 
Barðsnes hús/house N65 08,033 W13 34,274
Gönguleið meðfram sjó framhjá eyðibýlunum Borg, 
Stuðlum, Merki ( Árnatóft) í landi Stuðla, Gerðisstekk 
og Gerði að Barðsnesbæ. Æðarvarp sunnan óss í 
Viðfirði. Fuglar og jafnvel selir eða hvalir meðfram 
ströndinni og sérstætt landslag í framhlaupinu 
Stuðlahnausum. Á þessari leið opnast víðsýni til fjalla 

og nesja. Frá Stuðlum er merkt leið yfir Sandvíkurskarð 
að skýlinu í Sandvík og þaðan yfir til Vöðlavíkur. 
The trail runs beside the seashore and along the 
way are some deserted farms. Our destination is the 
abandoned farm Barðsnes. South of the bridge in 
Viðfjörður is a nesting site for eider ducks. Please do 
not disturb the birds on their nests. The landscape 
along the seaside walk is pretty with rocks, flowers 
and sea birds. On the way the view opens out to capes 
and mountains. A marked trail from Stuðlar goes to 
Sandvik and then continues on to Vöðlavík.
10. Stuðlar á Barðsnesi - Sandvíkurskarð - Sandvík 
3klst/hrs, max height 500m
GPS Stuðlar lending:N65 06,478  W13 57.057 
Sandvíkurskarð:N65 05,918 W13 34,429 
Neyðarskýli í Sandvík/rescue shelter in Sandvík:N65 
05,347 W13.33,268
Leiðin liggur upp frá eyðibýlinu Stuðlum og liggur að 
mestu um gamla hestagötu sem fyrrum var aðalleið á 
milli byggðanna á landi sumar sem vetur. Efsti hlutinn 
er brattur að norðanverðu. Úr skarðinu og af fjöllum 
beggja vegna er geysifallegt útsýni. Stutt er að ganga 
úr Kerlingarbotni yfir að Kerlingu sem stendur bísperrt 
á eldrauðu gólfi. Leiðin niður í Sandvík er greiðfær. Í 
Sandvík stóð austasta byggð á Íslandi til 1947 og þar 
er nú neyðarskýli. Gerpir sunnan Sandvíkur er austasti 
oddi landsins.  
The trail starts at Stuðlar, a deserted farm. The trail 
is mainly a horse track but it used to be the main 
land road between the farms, the pass and onto 
Sandvík. The view from the pass and the surrounding 
mountains is panoramic. A short distance west of the 
pass stands a stone giantess on a red stone floor. It 
is an easy walk down to Sandvík along an old horse 
track. There is an emergency shelter in Sandvík 
but no facilities for tourists. Sandvík used to be the 
eastern-most community in Iceland but it has been 
deserted since 1947. The mountain Gerpir is the most 
easterly point of Iceland.

11. Sandvík - Gerpisskarð - Vöðlar í Vöðlavík  
5-6klst/hrs, max height 670m
Neyðarskýli Sandvík, rescue shelter in Sandvík:N65 
05,347 W13.33,268 
Gerpisskarð:N65 03,097 W13 33,567 
Vöðlar:N65 02,141 W13 36,916
Frá neyðarskýlinu liggur leiðin niður að Sandvíkurá, 
sem er vatnslítil en þarf að stikla eða vaða. Frá henni 
upp í Snið og vestan Sandvíkurvatns upp í Gerpisskarð. 
Ægifagurt útsýni er úr Gerpisskarði. Leiðin er greiðfær 
en sveigir niður í Gerpisdal um bratt gil, þar sem fara 
þarf um með gát, til að varast steinkast. Útsýni er úr 
Gerpisdal til Seleyjar og út í Gerpi. Úr Gerpisdal liggja 
götur inn með hlíðinni að Vöðlum.
From the emergency shelter the trail lies in the 
direction of the small river Sandvíkurá, which needs 
to be waded. Then continue up a slope, west of 
Sandvíkurvatn, a small lake and on to Gerpisskarð 
pass. There is a spectacular view from the pass. The 
trail down to Gerpisdalur lies through a steep ravine. 
You must be careful not to let loose rocks fall on fellow 
walkers lower down the slope. From Gerpisdalur, the 
view is beautiful; to Gerpir, the easterly most part of 
Iceland and on to the old fishermen´s island of Seley. 
From Gerpisdalur lies an easy trail to Vöðlar at Vöðlavík.
12. Kirkjuból - Krossanes - Karlsskáli   6-7klst/hrs 
Frá Kirkjubóli liggur leiðin meðfram Kirkjubólshöfn og í 
götu yfir Kirkjubólsskriður, út á Krossanes. Þar eru miklar 
búsetuminjar en bærinn fór í eyði 1944. Frá Krossanesi 
er gengið eftir götu um Karlsskálaskriður sem liggja 
um læki, gil og rofabörð og áfram yfir Teitsár og yfir 
Karlsskálahall, þar sem gatan liggur yfir mjög bratta 
skriðu. Þaðan er greið leið inn að Karlsskála. Miðja 
vegu milli Krossaness og Karlsskála er hægt að ganga 
upp á Valahjalla, þar sem í gróinni framhlaupsurð er að 
finna leifar af þýskri sprengjuflugvél frá 1941. Sá krókur 
tekur um tvær klukkustundir fram og til baka. 
The trail follows the seashore along a rough path 
through the landslide area of Kirkjubólsskriður to 
Krossanes. There are many ruins at Krossanes. The trail 
then leads through an area of small streams and ravines 
to Krossanesskriður. Cross over the Teistár river and an 
area of steep landslides named Karlsskálahallur. From 
there it is an easy path to Karlsskáli. About half-way 
along the trail between Krossanes and Karlsskáli 
is a side-trail uphill to a landslide ridge where the 
wreckage lies of a German bomber aircraft from 1941. 
This side-trail takes about 2 hours both ways.
13. Valahjalli   2klst/hrs, max height 305m
GPS Byrjun/start:N65 00,015 W13 40.461 
Minnismerki/memorial:N64 59,712 W13 38.389
Gengið með læknum upp á brún en síðan skáhallt til 
hægri og framhjá lítilli  tjörn. Áfram upp á við til hægri 
þar til komið er að stórgrýttum grónum botni þar sem 
flak úr þýskri sprengjuflugvél sem rakst í klettastálið 
22.5.1941 dreifðist um urðarbotninn. Flugvélin var af 
gerðinni Henkel HE 111 og kom frá Værnesflugvelli í 
Þrándheimi. Fjórir flugmenn fórust með vélinni. Seley, 
gömul verstöð, blasir við af brún Valahjalla. Gengið 
sömu leið til baka.

The trail goes alongside the stream to the top of the 
hill. Go right alongside a small lake. Further along there 
is a landslide filled with huge boulders now covered 
with undergrowth. On the 22nd of May, 1941 a German 
aircraft bomber, Henkel HE111, from Vaernes airport in 
Trondheim, Norway crashed here into the mountain. 
The wreck scattered over a wide area. Four pilots were 
killed in the accident.
14. Vöðlavík (kirkjugarður/cemetery) 
- Karlsskálaskarð - Karlsskáli   
5-6klst/hrs, max height 525m   
GPS Karlsskálaskarð:N65 00,015 W13 40,641
Héðan er haldið upp hlíðina innan við Svartafjall 
og upp í skarðið. Leiðin er gróðursæl með fallegum 
klettum og steinum og fögru útsýni. Úr skarðinu er 
gengið skáhallt til hægri niður Karlsskáladal og að 
Karlsskála sem var á síðari hluta 19. aldar og fyrri hluta 
þeirra tuttugustu, útgerðarstaður sem framfleytti 
fjölda fólks. Þar er að sjá fjölbreyttar minjar um forna 
frægð, svo sem mikla steingarða um tún, fiskireiti og 
mannvirki við lendingar og verkunaraðstöðu og gamla 
rafstöð frá 1914.
The trail leads uphill on a slope west of Svartafjall 
mountain to the pass Karlsskálaskarð. The trail is 
well-clad with vegetation on its lower slopes but 
rather stony, with cliffs higher up. From the pass, the 
trail leads downhill to Karlsskáladalur valley. Here is 
an abandoned farm Karlsskáli and old fishing relics 
from the last decades of the 19th  and into the 20th 
centuries. Stone hedges around the old fields and 
various structures by the seashore indicate how the 
area was once populous. The old electric power 
station dates from 1914.
15. Háhlíðar á gamla Oddsskarðsvegi - Svartafjall
3klst/hrs, max height 1021m
Eitt af “Fjöllunum 5” í Fjarðabyggð    
GPS Gestabók/visitors’ book:N65 04.655 W13 55,285
Ekið af aðalvegi upp gamla Oddsskarðsveginn, en 
ofan við efstu beygjuna hefst gangan í 600m hæð. 
Leiðin liggur upp bratta en greiðfæra fjallshlíð í 1021m 
á toppi Svartafjalls. Þar eru gestabók og stimpill 
til að stimpla í heftin í fjallaleiknum “Fjöllin fimm í 
Fjarðabyggð”. Af Svartafjalli er stórkostlegt útsýni á 
björtum degi. Hægt er að aka áfram upp á Oddsskarð 
í 705m og ganga til hægri á Magnúsartind og njóta 
frekara útsýnis.
Svartafjall or Black Mountain is one of the five 
mountains in the Fjarðabyggð walking competition.
From here you can drive up the old road over 
Oddsskarð until you see on your left a signpost 
poniting to the start of the walk. The trail up the 
mountain side is steep but passable. You may wish 
to buy the competition stamp booklet before you set 
off because Svartafjall is one of the five mountains 
which make up the Fjarðabyggð five peaks walking 
competition. The booklet can be bought in the 
surrounding villages. The view from the mountain 
top at 1021m above sea level is on a bright day 
fantastic. After hiking, you can drive on up to the 
Oddsskarð pass. Magnúsartindur is the name of the 

Vættasýnishorn austast 
af Austurlandi
Folk Tales from the eastern 
most part of Iceland
Dvergasteinn á Seyðisfirði
Í fjöruborðinu skammt frá bænum Dvergasteini við 
norðanverðan Seyðisfjörð stendur afar sérkennilegur 
og fallegur steinn sem ber nafnið Dvergasteinn. 
Sagan segir að í fyrndinni hafi kirkjan verið sunnan 
fjarðarins. Íbúarnir ákváðu að flytja kirkjuna yfir fjörð 
þar sem kirkjustaður Seyðfirðinga var um aldir. 
Dvergum, sem búið höfðu í nágrenni við gömlu 
kirkjuna fannst dauflegt þegar hún var farinn og 
ákváðu að fara á eftir henni. Þeir hófu ferðina við 
Gullsteinseyri á Þórarinsstaðaeyrum og sigldu á 
steinnökkva yfir fjörðinn allt þar til komið var í fjöruna 
á nýja kirkjustaðnum. Þar brýndu þeir nökkvanum í 
fjöruborðinu og þar stendur hann enn til yndisauka 
fyrir börn og aðra unnendur fegurðar og ævintýra. Það 
er stikuð leið af veginum niður að Dvergasteini.
Dvergasteinn (The dwarves’ rock)
The Icelandic nation accepted christianity in the 
year 1000. Folktales recount that the first church in 
Seyðisfjörður stood on the south bank of the fjord at 
Þórarinsstaðir, but that it was soon decided that the 
church should be moved across to the other side. 
Some dwarves who lived at the water´s edge were 
sorry that the church had been moved. They crossed 
the fjord on a stone vessel which they left by the 
waterside at the new site of the church. The boulder 
remains in its place today, and there is a path leading 
down to it from the road.
Mjóafjarðarskessan - Prestagil
Í botni Mjóafjarðar, í fjallinu á móti gamla prestssetrinu 
í Firði, hafðist fyrrum við skessa sem sóttist eftir því að 
komast yfir prestana. Hafði hún þann hátt á að þegar 
prestar þjónuðu fyrir altari á aðfangadagskvöld jóla, 
dinglaði hún loppunni fyrir utan kirkjugluggann og 
hafði yfir undarlega þulu. Ærðust þeir þá og fengu svo 
ákafa löngun til þess að stökkva út að þeir fengu ekki 
við sig ráðið og æddu beint í gilið.  Þar kastaði skessan 
skrúða þeirra á Skrúðastein og gæddi sér á þeim. Að 
lokum kom í Fjörð prestur sem var svo snjall að hann sá 
við skessunni. Á næstu jólum lét hann sex menn halda 
sér föstum og sex menn annast hringingu. Tíu manns 
hlupu á kirkjuhurðina og vörnuðu presti útgöngu. 
Við klukknahringinguna varð skessan æf, steðjaði á 
kirkjugarðinn og sparn við fæti í garðhleðslu og mælti 
svo fyrir að hún skyldi aldrei heil standa. Hvarf hún 
að svo búnu í gilið og ónáðaði ekki framar prestana 
í Firði, en skarðið í hleðslunni vitnar enn um þessa 
atburði. Gengu áhrínsorð hennar eftir, engum hefur 
tekist hingað til að bæta hleðsluna, úr henni hrynur 
jafn harðan.
The Giantess of Mjóifjörður (Mjóafjarðarskessan)
In times gone by was a giantess who lived in Prestagil, 
a gorge directly opposite the vicarage in Mjóifjörður. 
Every Christmas Eve she would appear outside the 

church windows, chanting and gesturing with her 
claws as the priest performed the service. Each year 
the priest would become agitated and rush out of the 
church whereupon the giantess would catch him, take 
him off up into the gorge and eat him up. One year 
however, came a priest who was well prepared for the 
Christmas Eve service. He asked six strong men to be 
ready to hold him down, ten more to barr the church 
doors and an additional six to ring the church bells. 
The giantess was so angry that her traditional dinner 
was cancelled that she kicked down part of the wall 
around the churchyard, and swore that the wall would 
never again be whole. She vanished and has never 
been seen again but the hole in the wall remains.
Tröllin austast á Austurlandi
Áður en Ísland byggðist mennskum mönnum bjuggu 
hér allskyns heiðnar vættir  í friði og spekt. Einn fyrsti 
kristni Íslendingurinn Þorleifur kristni í Vöðlavík, rak 
tröllin úr hellum sínum með gylltan kross að vopni og 
þau flýðu í allar áttir eins og þau ættu lífið að leysa. 
Þegar sólin skein á þau dagaði þau uppi og það eru 
drangarnir sem við sjáum í fjöllunum og staparnir við 
sjóinn. Meðal tröllanna voru Gerpir sem dagaði uppi 
sem Hornstapi utan við Barðsneshorn og Nípa sem 
dagaði uppi á Kerlingarflöt í Nípu, en steyptist síðan 
í hafið á nítjándu öld. Hin svipmiklu fjöll austast á 
Austurlandi bera mörg tröllanöfn.
The Trolls of the East
Iceland was inhabited in around 874 but it is believed 
that before that time the entire island was alive with 
the activities of supernatural beings; elves, dwarves, 
wights, and trolls. Þorleifur in Vöðlavík was one of 
the very first christian Icelanders. Tales are told of 
how, armed only with a golden cross, he banished a 
band of trolls from their cave. Terrified, they fled up 
into the mountains but as the sun came up and shone 
upon them they were turned into stone. We can still 
see them today as giant troll-shaped fingers of rock 
down by the sea and as jagged silhouettes up on 
the mountain-tops. Many of the imposing mountains 
farthest in the east bear the names of trolls for 
example Gerpir and Nipa.
Páskahellir
Út með sjónum upp af fallegum vogi í fólkvangi 
Neskaupstaðar er Páskahellir. Þaðan er hægt að 
sjá sólina dansa af gleði yfir upprisu frelsarans á 
páskadagsmorgun. Þangað fara líka selirnir, sem 
eru menn í álögum, á land til gleðileika þá fjóra 
stórhátíðardaga á ári sem þeir fá að vera mennskir. 
Sagan segir að eitt sinn hafi bóndasonurinn á 
Bakkabýlinu séð þar forkunnarfagra mey á páskum. 
Hann náði hami hennar, læsti hann niður í kistu og tók 
hana heim með sér. Þau giftust og eignuðust sjö börn. 
Þá náði hún hamnum aftur og fór í sjóinn til hinna sjö 
sem hún átti þar. 
The Easter Cave (Páskahellir)
The Páskahellir cave is situated at the seashore close 
to Neskaupstaður. It is a beautiful spot where locals 
enjoy watching the sunbeams dance on the water in 
celebration of Christ´s resurrection on Easter morning. 
Silkies also like to gather here to celebrate on the 

peak on your right-hand side and it offers further 
interesting views. 
16. Eskifjörður - Eskifjarðarheiði - Fljótsdalshérað 
7klst/hrs, max height 700m
GPS Veturhús:N65 05,135W14 05,020 Kofi/
shelter á Eskifjarðarheiði:N65 07,330 W14 08,673 
Urðarflötur:N65 08,198 W14 09,156 Slenjudalur:N65 
09,788 W14 16,179
Frá eyðibýlinu Veturhúsum liggur leiðin inn dal 
meðfram Eskifjarðará og síðan um hæsta punkt 
á Heiðinni á Urðarfleti. Þaðan liggur leið niður 
Tungudal, utarlega í honum norður yfir Eyvindará, út 
með henni og yfir rúmlega hundrað ára gamla brú 
á Slenju og yfir á þjóðveg. Vaða þarf nokkra læki á 
leiðinni. Aðal verslunarleið milli Héraðs og Fjarða á 
einokunartímanum, einnig aðal póst og ferðaleið þar 
til Fagridalur tók við því hlutverki uppúr 1910. Miklar 
gamlar vegaminjar, einkum Héraðsmegin á Tungudal.
From the deserted farm Veturhús, the trail lies up 
Eskifjarðardalur valley and along the river Eskifjarðará. 
The highest point is at Urðarflötur. The trail then leads 
down to Tungudalur valley. A bridge over Tungudalsá 
river is crossed, just left of a hundred years old bridge 
on the river Slenja. The trail goes down to Egilsstaðir. 
You may need to wade some small streams. This old 
road is a reminder of the days of the monopoly trading 
in the late 18th century at Breiðuvík farm in Eskifjörður. 
It was also used until 1910, when it was the main travel 
and post road between the farms in Fljótsdalshérað 
and the small fjord villages. Old road relics are to be 
found especially in the Fljótsdalshérað section of the 
walk.
18. Geithúsárgljúfur - Grænafell - Skriðuhóll á 
Fagradal   2-3klst/hrs, max height 400m
Gengið upp stíg með Geithúsárgljúfri og þaðan áfram 
upp á Grænafell. Á Grænafelli er lítið stöðuvatn. Í 
bakaleið er möguleiki á því að fara áfram niður á 
veginn við Skriðuból neðst í Fagradal, eða halda sömu 
leið til baka. Gljúfrið er bæði hrikalegt og fagurt og af 
Grænafelli blasir Reyðarfjarðarbyggðin við. Ef þú hefur 

tíma er þess virði að ganga inn með hlíðinni og skoða 
stóran stein og önnur ummerki eftir snjóflóð sem þar 
féll.
From the start point you can hike up a steep trail beside 
the beautiful ravine Geithúsárgil and from there on to 
the top of Grænafell mountain. On the top is a small 
lake with panoramic views over the inhabited area of 
Reyðarfjörður. From the top lies a trail to the main 
road in Fagridalur. From the start point it is possible to 
see, in a westerly direction a huge stone, a mud slide 
and other evidence from a recent avalanche.
19. Reyðarfjörður - Stuðlaheiði - Fáskrúðsfjörður 
5-6klst/hrs, max height 785m
GPS Stuðlar:N65 01,400 W14 18.432
Frá brú á Stuðlaá er gengið meðfram rústum 
Stuðlabæjar. Leiðin liggur upp melinn Langahrygg 
og upp yfir Vegghamra á Stuðlaheiði. Af Heiðinni er 
farið suður í Stuðlaskarð og austur Stuðlaheiðardal. 
Á Heiðarvaði er stiklað yfir Hrútá og er þá komið á 
línuveg sem liggur niður Upsir, út á Dalaengi og að 
Dölum í Fáskrúðsfirði. Greiðfær leið. Á leiðinni gengur 
þú út af kortinu Fjarðaslóðir og inn á annað sem kallast 
Suðurfirðir. 
From the bridge over Stuðlaá river, the trail lies besides 
the ruins of Stuðlar farm. Continue on through steep 
terrain along Langihryggur, through the Vegghamrar 
cutting and up onto Stuðlaheiði highland. Go south 
to the Stuðlaskarð pass. Continue eastwards downhill 
to Stuðlaheiðardalur valley. It is necessary to wade 
Hrútá river at a place called Heiðarvað. Continue on 
a road passable by 4-wheel drive vehicles to Dalur in 
Fáskrúðsfjörður. It is now easy walking. This trail is no 
longer marked on the Fjarðaslóðir walking map but 
can be found on the walking map of  the Southern 
Fjords, Suðurfirðir.

Grunnupplýsingar um þéttbýlisstaði og umhverfi 
þeirra eru á heimasíðu okkar. 
Basic information about the local area can be found on 
our website. www.simnet.is/ffau

Alvöru göngusvæði
- náttúruparadís 
- eyðibyggðir 
- heimkynni trölla, hafvætta 
og sjódrauga 
Hellisfjörður: skrúðgrænn, ósnortin náttúra. 
Fjögur eyðibýli öll að norðanverðu, innst 
Hellisfjarðarsel þá Björnshús og Hellisfjörður og 
yst Sveinsstaðir. Kvígindisdalur liggur til suðurs 
að Vindhálsi og Hellisfjarðardalur að fjallabrúnum. 
Hellisfjarðará liðast út Hellisfjarðardalinn. Kirkja var 
við Hellisfjarðarbæinn fram undir 1750 (hálfkirkja). Á 
Sveinsstaðaeyri eru minjar eftir hvalstöð. Öll hús á 
bændabýlum eru fallin, en núverandi eigendur hafa 
byggt sér sumarhús. 
Viðfjörður: friðsæll, blómeyrar, vegaminjar, 
glæsihús. Býlið Viðfjörður svo og tvö afbýli Klif inni 
í dalnum og Borg sunnanvert nær fjarðarbotni, eru 
öll í eyði. Út með firði að norðanverðu er fornbýlið 
Másstaðir. Viðfjarðará rennur út með suðurhlíð. 
Sunnan ár er æðarvarp og mikill reki. Viðfjarðarhúsið 
frá 1932 er teiknað af Guðjóni Samúelssyni. Viðfirðingar 
þjónuðu ferðamönnum á leið til og frá Neskaupstað 
á fimmta áratugnum. Rútur óku í Viðfjörð og áfram 
var siglt til Neskaupstaðar. Sófus Sveinsson í Viðfirði 
smíðaði Viðfjarðartaflið, undurfallega taflmenn úr 
Hallormsstaðabirki sem rötuðu á heimssýningu, en eru 
nú varðveittir í Safnahúsi Neskaupstaðar. Viðfjörður er 
þekktur fyrir reimleikasögur. 
Suðurbæir/Barðsnesbæir: sjávarströnd með básum 
og fuglalífi, einstakt útsýni af fjöllum, litskrúð í 
fjörum og björgum, steingervingar. Stuðlar innst, þá 
Gerðisstekkur, Gerði og Barðsnes, allir á norðanverðu 
nesinu. Barðsnesbærinn stendur enn og er í prýðilegu 
ástandi. Á Bæjarstæði nokkuð utan við Barðsnesbæ 
eru fornar rústir. Dr. Björn Bjarnason frá Viðfirði skráði 
skemmtilegar frásagnir af Barða landnámsmanni sem 
er ævintýrapersóna og viðskiptum hans við vætt í 
Skollaskarði. Barðsneshorn er stórbrotin náttúrusmíð. 
Ysti hluti þess er nálægt miðju eldstöðvar 13 milljón 
ára, sem nú er að mestu sokkin í sæ. Rauðubjörgin 
úr gullnu líparíti eru áberandi falleg. Sunnan við Horn 
voru steingerð tré allt að 80 cm í þvermál í kolalagi, 
yfir þau féll skriða 2009 sem er ekki síður tilkomumikil. 
Fjörur norðan Móness eru einstaklega litskrúðugar og 
fjölbreyttar í formi. Engin bryggja er á Suðurbæjum. 
Sandvík: rústir, hrikaleiki, dulúð. Austasta 
mannabyggð á Íslandi, með glæsifjallið Gerpi 
austasta odda landsins og elsta hluta Austurlands að 
sunnanverðu. Á 20. öld var búið á Sandvíkurstekk 
(Stóra-Stekk), S-Hundruðum, Miðsandvík, S-Parti 
og S-Seli. Til Sandvíkur eru brött fjallaskörð og erfið 
lending af sjó á Skálum sem var ávallt útróðrarstaður 
víkurbúa og lítil verstöð á milli 1920-1930. Fjöldi rústa, 
margar ævafornar eru í Sandvík og mörg skip hafa í 
aldanna rás endað siglingu sína í sandinum. Í Sandvík 
er slysavarnarskýli. 

Vöðlavík: gistiskáli, fjölbreyttar gönguleiðir, 
konunglegur kastalasandur. Víkin liggur sunnan 
Gerpis og hét fyrrum Krossavík. Býlin Vöðlar, 
Ímastaðir og Karlsstaðir að norðan. Að sunnan, innst 
Músalækur, Þverá, Kirkjuból og yst Krossanes sem 
er á samnefndu nesi milli Vöðlavíkur og Reyðarfjarðar. 
Uppi standa hús á Vöðlum, Ímastöðum og Þverá, 
einnig eru nokkur sumarhús í Víkinni. Á Karlsstöðum 
er glæsilegur gistiskáli Ferðafélags Fjarðamanna 
með hreinlætisaðstöðu sem allir geta nýtt sér. 
Jeppavegur um Víkurheiði. Austan við vaðið á 
Þverá greinist Viðfjarðarvegur frá Vöðlavíkurvegi og 
liggur eftir Lönguhlíð upp á Dys. Í Karlsstaðaá sem 
kemur ofan úr Dysjardal eru sérkennilega fallegir 
fossar og skessukatlar. Úr Dysjardal sést hvernig 
gamli Viðfjarðarvegurinn sem var lagður með 
handverkfærum og hestum og ekinn af rútum milli 
1940 og 1950 er nánast hlaðinn utan í hlíðina. 

Walker´s paradise
- fantastic nature 
- abandoned homesteads 
- homeland of land trolls and 
sea ghosts
Hellisfjörður: Verdant, untouched nature. 
Four abandoned homesteads are to be found on 
the northern side of the fjord. Deepest in the valley 
was Hellisfjarðarsel, then Björnshús, Hellisfjörður 
and nearest to the coast, Sveinsstaðir. On the 
southern side is Kvígindisdalur, then Vindháls and 
Hellisfjarðardalur follows highest up under the 
mountain rim. The river Hellisfjarðará comes out of 
the valley Hellisfjarðardalur. A “half-church” was until 
around 1750 at Hellisfjörður homestead. There are 
remains of a whaling station at Sveinsstaðaeyri. All 
of the old homesteads are now abandoned but the 
present landowners have built new summer houses 
on their land. 
Viðfjörður: peaceful, flower-filled, relics of the 
old transport and road systems, a magnificent old 
house.
The farm Viðfjörður and its two associated 
homesteads, Klif in the valley and Borg on the southern 
side of the fjord are all abandoned. Towards the coast 
on the northern side, is the ancient homestead of 
Másstaðir. The river Viðfjarðará runs towards the sea 
in a southerly direction. Its southern banks provide 
nesting sites for eider ducks and driftwood is also 
to be found in abundance. The magnificent house 
named Viðfjarðarhús was built in 1932, designed by 
the famous icelandic architect Guðjón Samúelsson. 
The house served a key role in the service of travellers 
going to and coming from Neskaupstaður from about 
1940 until 1949 when the new road was opened over 
Oddsskarðsvegur. The travellers came to Viðfjörður 
by bus and then caught a boat to Neskaupstaður. A 

four occasions in the year that they are free from their 
enchantment and can change from seals into humans. 
Tales tell of the farmer´s son at Bakki who spotted an 
unusually beautiful young woman by the shore one 
Easter. He gathered up her shed skin, locked it in a 
chest and invited her home. They were married and 
she bore him seven children. After the seventh child 
was born, the silkie unlocked the casket and took out 
her skin. She returned to the sea and to the seven 
silkie children who she had waiting there.
Álfkonan á Barðsnesi
Bærinn á Barðsnesi stendur skammt frá sjónum. 
Allt umhverfi hans er þrungið sögu bæði í minjum 
um forna verkmenningu og rústum, en einnig dulúð 
fagurra náttúru-forma. Sú er trú manna að neðan við 
bæinn, í kletti fagurlega skreyttum skófum, búi  álfkona 
sem haldi verndarhendi yfir bænum og þeim sem um 
Barðsnesið fara. Síðasta húsfreyjan á Barðsnesi var viss 
um vernd hennar og vegfarendur hafa séð bregða þar 
fyrir ljósi, sem er til marks um að eftir þeim sé litið.
The Fairy of Barðsnes
The farm of Barðsnes is situated in a very pretty 
spot by the sea. One particular rockface is tastefully 
decorated with hooves and it is believed that an elven 
maiden lives there. She casts a protective spell over 
anyone who lives at or passes through Barðsnes. 
The farm has been empty since 1955 but the last 
housemistress is convinced of the fairy´s existence and 
protective power, as are the many travellers who have 
seen mysterious little lights - a sign that someone is 
watching over them.
Sandvíkur - Glæsir
Glæsir, öldungur meðal drauga, er efalaust elsti þegn 
Fjarðabyggðar. Flestir telja uppruna hans þennan. Á 
ísavori varð bóndi í Sandvík var við strandað skip út 
undir Gerpi. Í fjörunni fann hann hollenskan skipstjóra 
með lífsmarki, skar hann á háls og rændi hann. Um 
svipað leyti hafði eigandi Sandvíkurjarðarinnar átt í 
brösum með innheimtu landsskuldar. Hann reiddist 
bónda illa, vakti skipstjórann upp frá dauðum og sendi 
á hann í hefndarskyni. Fljótlega sáu Sandvíkingar til 
Glæsis þar sem hann bar saman snjó á brúnum ofan 
bæjanna og þegar tækifæri gafst hrinti hann af stað 
mannskæðum snjóflóðum í Sandvík. Seinna ærði hann 
skepnur og misþyrmdi og var fylgja Sandvíkinga hvar 
sem þeir fóru. Oft viðhafði hann margskonar skrípalæti 
og eftirhermur. Seinustu áratugina hefur hann látið 
af illverkum en kann að birtast mönnum á ólíklegum 
stöðum. Glæsir er heimsmannslegur í fasi,  klæðist 
svörtum frakka, er með hvíta glæsibringu og pípuhatt 
og reykir feiknmikla pípu. Kveðju manna tekur hann 
kurteislega, blæs síðan ilmandi reyknum í vit þeirra, 
tekur ofan höfuðið og hneigir lifrauðan strjúpann.
Sandvíkur- Glæsir
There are very many ghosts in Iceland. By the time 
they are 300 years old they have lost most of their 
potency. One ghost though, Glæsir still regularly turns 
up at the most unlikely places. Glæsir is the ghost of 
a Dutch sea-captain robbed and killed by the farmer 
at Sandvík.  The farm there is now deserted but until 
the 1940´s was the most easterly dwelling place in 
the country. Glæsir was in the past a powerful and 
menacing ghost who started avalanches to kill locals 
and tortured and killed livestock, and these days 

haunts people descended from Sandvík. He appears 
dressed in a top hat and tails, smoking a long pipe. If 
addressed, he behaves courteously but blows smoke 
into one´s face, takes a bow, removes his hat and with 
it his head, and then shakes his gory stump.  
Nykurinn í Grænavatni
Í Víkurvatni í Vatnsbotni miðja vegu milli Víkurheiðar 
og Vöðlavíkur var forðum illvættur í líki nykurs. Truflaði 
hann menn mjög við silungsveiði í vatninu. Leituðu nú 
Víkurbúar til Hólmaklerks um aðstoð sem taldi það 
ekki auðgert að koma vatnsskratta þessum burt. Taldi 
hann þó að ófreskjan myndi lítt kunna við sig í vígðu 
vatni og lét koma þangað með tvö óskírð börn utan 
úr Víkinni. Prestur skírir nú börnin upp úr vatninu og 
heldur þrumandi ræðu. Að skírn lokinni fór að sjást 
ókyrrleiki á vatninu og apalgrár hestur steig upp úr því 
fjærst presti. Hljóp hann með ótrúlegum hraða norður 
og upp fjallið og steypti sér í Grænavatnið, sem liggur 
í svokallaðri Karlsstaðasveif milli Haugaaxlar og Dysjar. 
Ýmsir sáu hann þar síðar og þá rauðan að lit, þá hafði 
hann fax og tagl meira en á hestum og var ógurlegur 
ásýndum. Nykurinn er auðþekktur frá hesti á því að 
hófar hans snúa aftur. 
The Grænavatn kelpie (Nykur)
Between Víkurheiði and Vöðlavík is a lake, Víkurvatn 
at Vatnsbotn. In times gone by would trout fishermen 
be disturbed by a menacing kelpie. The local priest 
believed that the creature may be averse to holy 
water and so two babies were brought to the lake 
for baptism. As the priest performed the ceremony, 
witnesses saw a disturbance in the water on the far 
bank. A dappled grey horse with unusually long 
mane and tail rose from the water, galloped up the 
mountainside at supernatural speed and vanished into 
the waters of lake Grænavatn. The creature has since 
been seen there and is said to be a terrifying sight. As 
a point of interest, the hooves of a “Nykur” point in 
the opposite direction to those of a horse.
Völvuleiðið á Hólmahálsi
Rétt norðan við miðjan Hólmaháls ofan vegar er 
Völvuleiði. Því fylgir sá átrúnaður að völvan sem þar 
hvílir muni vernda Reyðarfjörð fyrir innrásum meðan 
eitthvert bein hennar er ófúið. Valvan átti heima á 
Sómastöðum og sagt er að ljósir steinar í túni hins 
gamla kirkjustaðar Hólma séu yfir leiðum barna 
hennar. Þegar Tyrkir rændu við Ísland 1627 sendi 
hún á þá geysandi storm svo að fjöll þakti í sjávarroki 
beggja vegna fjarðar og urðu þeir frá að hverfa. Í 
seinna stríði kom hún því svo fyrir að sprengjuflugvél 
á leið inn Reyðarfjörð brotlenti í Krossanesfjalli á 
svokölluðum Völuhjalla þar sem leifar hennar er enn 
að finna.  Til marks um trú Reyðfirðinga á mátt hennar, 
réði staðsetning leiðisins landamerkjum þegar Esk- og 
Reyðfirðingar skiptu með sér löndum 1968.
The burial place of Völva on Hólmaháls (Völvuleiði)
Above the road on Hólmaháls is the ancient burial 
place of Völva, a mystic who lived at Sómastaðir in 
Reyðarfjörður. Völva swore upon her death that whilst 
her bones remained undisturbed would she protect 
the fjord from enemies. On two occasions have her 
powers been tested. In the year of 1627 a band of 
Algerian pirates sailed around Iceland´s east coast 
pillaging and collecting slaves. As they approached 
the mouth of Reyðarfjörður a storm brewed up with 

such a violent Westerly that try as they might, they 
could not make headway. They sailed away, their 
attempts thwarted by the weather. The second 
episode occurred during the second world war. A 
German reconnaisance pilot unexplicably lost control 
of his aircraft over Reyðarfjörður and crash landed in 
the mountains. Around the east of Iceland are several 
sacred “Völvuleiði”. They are all said to be charged 
with mysterious powers and are not to be disturbed.
Lagarfljótsormurinn
Undir sakleysislegu yfirborði Fljótsins græna, 
Lagarfljóti, hefst við ægilegt og dularfullt skrímsli, 
Lagarfljótsormurinn. Saga hans er sú að lítil stúlka sem 
ólst upp á fljótsbakkanum var á engjum. Þar fann hún 
hring úr skíragulli, sem hún vildi varðveita sem best 
og lagði í öskju ásamt lyngormi. Þegar hún opnaði 
öskjuna nokkru síðar var ormurinn orðinn risastór. Hún 
varð skelfingu lostin og kastaði öllu saman í fljótið. 
Gerðist nú ormurinn hinn versti óvættur og ógnvaldur 
allra sem áttu erindi yfir Lagarfljót. Á miðöldum fengu 
Austfirðingar Sama (Finna) til þess koma böndum yfir 

hann með fjölkynngi og náðu þeir að hlekkja hann við 
fljótsbotninn. Síðan þá hefur hann brotist um í fjötrum 
sínum af ógnarkrafti. Af og til tekst honum að minna 
á sig með því að reka kryppuna upp fyrir vatnsborðið 
og er það fyrirboði mikilla tíðinda. Lagarfljótsormurinn 
er sveipaður dulúð og enginn sem til þekkir efast um 
tilvist hans. Hann er eitt helsta tákn Héraðsins.
Lagarfljótsormurinn (The loch Lagarfljót monster!)
Once upon a time, a little girl playing in the fields of 
Fljótsdal found a ring made of pure gold. She put 
the ring into a box to keep along with a little worm. 
Sometime later she took out the box and opened it 
up. To her horror the worm had grown to a huge size 
and she cast the box and its contents into Lagarfljót. 
The worm grew and grew and became a terrible 
monster that threatened all who tried to cross the 
water. At some point in the middle ages a spell was 
cast to bind the monster to the bottom. To this day 
can the monster be seen struggling in its shackles and 
no locals doubt its existence. The monster has over 
the years become the emblem of the area.

person living in Viðfjörður Sófus Sveinsson carved 
a set of wonderfully intricate chessmen from birch 
taken from the forest at Hallormsstaður. This chess 
set can be seen in the Natural History Museum in 
Neskaupstaður. Viðfjörður is also known for its 
ghost stories.
Suðurbæir (Southern township) or Barðsnesbæir 
(Barðsnestown): coves and varied birdlife, 
panoramic views of the mountains, coloured 
rocks on the beaches and sea cliffs, fossilized 
tree trunks.
Homesteads which composed the old Southern 
township were Stuðlar closest to the valley head, 
then Gerðisstekkur, Gerði and Barðsnes. All of 
them were on the southern side of the peninsula. 
Barðsnes homestead still stands and is in good 
condition.
There are ancient ruins a little way from Barðsnes 
at a place called Bæjarstæði. Dr. Björn Bjarnason 
from Viðfjörður has recorded the adventures of the 
early Viking settler Barði and his relationship with 
a woman troll from Skollaskarð. Barðsneshorn is a 
landscape of large dimensions with the endmost 
point being close to the volcanic site of about 12.5 
million years ago but is now mostly sunken under 
the sea. 
Rauðubjörg or Red Cliffs is strikingly beautiful with 
its yellow sands. A fossilized tree, about 80 cm in 
diameter, could once be found south of the Horn in 
a layer of coal-bearing earth. A landslide fell in this 
area in 2009 and the remaining fossils are very small. 
The fjord north of Mónes has especially colourful 
rocks and these are varied in structure. There is no 
jetty serving the Southern township.
Sandvík: ruins, awe and mystery.
The settlement of Sandvík shelters under the 
mountain Gerpir and once it was the most easterly 
settlement in Iceland. It is also the most eastern 

point of the country as well as the oldest part of 
the East Coast political division in its southern 
section. In the 20th century there were farms 
at Sandvíkurstekkur (Stóri-Stekkur), Hundruð, 
Miðsandvík, Partur and Sel. The approach to 
Sandvík is difficult; above the farm is a steep 
mountain pass and by sea, a treacherous landing 
for boats at Skálar. However, it was an important 
site for small fishing boats and a small shop in the 
years between 1920 and 1930. There is extensive 
evidence of previous settlements on the land and 
many ships are buried in the sands near the coast. 
Sandvík has an emergency rescue shelter.
Vöðlavík: accommodation, varied walking trails, 
a sandy beach perfect for sandcastles.
The area south of Gerpir was once named 
Krossavík. Farms on the northern side were named 
Vöðlar, Ímastaðir and Karlsstaðir. On the southern 
side were Músalækur, Þverá and Kirkjuból. The 
furthest farm towards the end of the fjord was 
Krossanes on a peninsula between Vöðlavík and 
Reyðarfjörður. There are houses still standing 
at Vöðlar, Ímastaðir and Þverá as well as a few 
newly built summerhouses. The Icelandic Travel 
Association, Eastern Fjords division (Ferðafélag 
Fjarðamanna) has a guest house with bath facilities 
at Karlsstaðir which is open to non-members. A 
4-wheel drive vehicle track goes up to the pass at 
Víkurheiði. The small lake, Víkurvatn, just below 
the pass usually has nesting swans in spring. The 
road divides on the other side of the causeway 
over the river Þverá, to Vöðlavík and to Viðfjörður, 
by way of Lönguhlíð and up to Dys. Especially 
beautiful waterfalls and pools can be found on 
the Karlsstaðaá river which flows from Dysjardalur 
valley. The valley also has interesting stonework on 
the roadway, Viðfjarðarvegur, sometimes almost 
clinging to the mountainside.
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