
REYKJANES
MAP

YOUR FREE 
TRAVEL MAP TO THE REYKJANES PENINSULA

Grindavík

Garðabær

Kópavogslækur

SBK

Reykjanesbær

Reykjavík

Ásbrú

Garður

Sandgerðisbær

Kringlan

BSÍ

Hlemmur

Háskóli
Íslands

Landspítali

MR

Ásgarður (Aktu Taktu)

Miklatún Hlíðar

Viking Village
Fjörukráin

Vogar
afleggjari

Vogar

Grænás

Reykjanes-
höllin

Keilir

Tjarna-
hverfi

Bláa lónið

Grindavík
afleggjari

Melte
igur

Norðurtún

Vatnsnes-
torg

Hlévangur

Keflavíkur-
völlur

Fjölbraut
Mánahestur

Helguvík
Nýjaland

Bræ
ðraborg

Fræðasetur
Varðan

Íþróttamiðstöð

Pósthús

Vellir

Holta-
skóli

Stjáni blái

Krossmói

Nesvellir
 

Njarðvíkurto
rg

Bolafótur

Steinás
Fitja

r
Stekkjarkot

Stapabraut

Leifur
heppni

Háskólavellir

Grænásbraut
1220

771

757

1229

960

©® Korthönnun og höfundarréttur:
Hugarflug ehf. / Ingi Gunnar Jóhannsson 

Umbrot: Stofa 108 ehf
Allur réttur áskilinn - Hugarflug ehf 2010

LEIÐALYKILL®
©® 

Hugarflug

L

Samgöngukort

Þetta leiðakort er án mælikvarða

Reykjavík BSÍ – Grindavík

Reykjanesbær – Garður – Sandgerði

Flugrútan

GRI

GRI

GRI

4

4

4

Bláa línan  -  Leifsstöð - Bláa lónið
Akstur allt árið

Vogar:  Akstur þarf að panta fyrirfram í síma 420 6000 eða 580 5451
Reykjanesbær:  Akstursleið REX í ákv. ferðum sbr. tímatöflu
Reykjavík:  Akstursleið REX í ákv. ferðum sbr. tímatöflu

Sumaráætlun:  Leifsstöð - Reykjanesbær - Bláa lónið
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Links golf course No. 1 in Iceland only 5 min. from airport

Links Leira golf club
www.golf.is/gs
tel. 421 4100

BEAUTYFUL 
SEESIDE 
GOLF COURSE

Accommodation / Gisting
1. Hótel Keflavík  Vatnsnesvegur 12-14 Keflavík  420 7000
2. Guesthouse Borg  Borgarhrauni 2 Grindavík 895 8686
3. Icelandair Hótel Flughótel  Hafnargata 57  421 5222
4. Fithostel  Fitjabraut 6a  421 8889
 
Camping / Tjaldsvæði
5. Garður Garðskagi Light house 422 7108
6. Grindavík Austurvegur Grindavík 660 7323
 
Restaurants / Veitingastaðir
1. Hótel Keflavík  Vatnsnesvegur 12-14 Keflavík 420 7000
7. Blue Lagoon  Svartsengi Grindavík  420 8800
8. Pulsuvagninn Tjarnargata 9 Keflavík 421 1680
9. Bitinn Iðavellir 14b 421 4000
10. Kaffitár  Stapabraut 7  420 2700
35. Tveir Vitar Garðskagi 4214797

Spa / Heilsulindir
7. Blue Lagoon Svartsengi Grindavík  420 8800
 
Swimming Pools / Sundlaugar
11. Keflavík Sunnubraut 421 1500
12. Njarðvík Grundarvegur 421 2744
13. Garður Garðbraut 422 7300
14. Grindavík Austurvegur 1 426 7555
15. Sandgerði Suðurgata 420 7510
 
Museums / söfn
16. Saltfish Museum Hafnargata 12a Grindavík 420 1190
17. The Nature Center Garðvegur 1 Sandgerði  423 7551
5. Garður Folk Museum Garðskagi Light house  422 7220
18. Duushús, Cultural Center  Duusgata 2-10 Grófin 421 3796
19. Skessuhellirinn / The Giantess in the Black Cave, Grófin 421 3796
20. Stekkjarkot  Fitjar  894 6725
21. Icelander, Viking ship Fitjar 894 2874
 
Galleries / Handcraft / Listmunir
22. Iceglass  Grófin 2  857 0850

Tourist Information / Upplýsingamiðstöðvar
23. Reykjanes Tourist Information Center, Krossmói 4 421 3520
24. Tourist Information Keflavík Airport 425 0330
16. Tourist Info, Saltfisksetur Íslands, Hafnargata 12a 420 1190
25. Bílahótel  Blikavöllur 5  421 5566
 
Carrental
25. Geysir  Blikavöllur 5  893 4455
34. Blue Car Rental Fitjabakka 1e 773 7070
 
Grocery Stores – Nettó/Kaskó/Samkaup
26. Hólmgarður  Hólmgarður 2  421 4565
27. Kaskó  Iðavellir 14b  421 5407
28. Nettó Njarðvík  Krossmóar 4  421 5404
29. Nettó Grindavík  Víkurbraut 60  426 8065
30. Samkaup Strax  Víkingabraut, bygging 771  426 5120
31. Samkaup Strax Sandgerði  Miðnestorgi 1  423 7410
32. Samkaup Strax Keflavík  Hringbraut 55  421 5408
33. Samkaup Strax Garður  Sunnubraut 4  422 7122

3

4

34

33

29

31

10

25

26

27

28

32

30

9

19

www.geysir.is
call: 893 44 55

every 
trip is an 
adventure

rent your
ride with us

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

geysir_sudurnesjakort_2011_1.pdf   2   03.06.11   09.28

www.geysir.is
call: 893 44 55

every 
trip is an 
adventure

rent your
ride with us

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

geysir_sudurnesjakort_2011_2.pdf   1   03.06.11   09.28

ENJOY OUR 
GREAT VIEW AND 

GOOD FOOD

Tel: 421 4797 - Email: veislur@simnet.is

Tveir vitarTveir vitar
Veitingahús á Garðsskaga

www.visitreykjanes.is
Your official travel Guide to Reykjanes

Tveir vitarTveir vitar
Veitingahús á Garðsskaga



Reykja nesmap
Reykja nes ið er sann köll uð para dís fyr ir úti vist ar mann inn. Á Reykja nes inu eru gnægð sögu tengdra 
staða, fal leg nátt úra og áhuga verð söfn og mennning ar set ur, sem auð velt er að tengja sam an 
við úti vist og hreyf ingu, vegna góðra göngu leiða um allt svæð ið. Fræða setr ið í Sand gerði, Byggða-
safn ið í Garði ásamt Salt fisk setr inu í Grinda vík hafa að geyma ómet an lega hluti um sögu Suð ur-
nesja, einnig jarð fræð i sýn ing Hita veitu Suð ur nesja í Reykja nes virkj un Orku ver ið jörð, að ógleymdu 
báta safni Gríms Karls son ar í Duus hús um. Reykja nes er mik ið há hita- og hvera svæði, og því er að 
finna þar leir hveri og vatns hveri víða um svæð ið. Á Reykja nes inu eru mik il fugla björg og stutt er í 
ákjós an lega staði fyr ir fugla skoð un svo sem á Hafna bergi. Æv in týr in á Reykja nesi eru stór kost leg, 
og mögu leik arn ir enda laus ir. Hella skoð un ar ferð ir hafa ver ið að ryðja sér til rums og not ið mik illa 
vin sælda eins og skipu lagð ar sjóstanga og hvala skoð un ar ferð ir.

1. Kleif ar vatn
Kleif ar vatn er stærsta vatn ið á Reykja nesskaga og ligg ur á milli 
Sveiflu háls og Vatns hlíð ar. Það er þriðja stærsta vatn ið á Suð ur-
landi, u.þ.b. 10 km2, og eitt af dýpstu vötn um lands ins, 97m. Það 
hef ur lít ið að rennsli en frá rennsl ið hef ur ekki fund ist of anjarð ar. 
Sil ungs seiði af bleikju stofni úr Hlíð ar vatni í Sel vogi voru sett í vatn ið 
á sjötta ára tugn um og þau hafa dafn að vel, þannig að veiði er tíð um 
ágæt. Þar er líka lít ið veiði hús. Eld brunn ið og hrjóstrugt um hverfi 
vatns ins er bæði sér stakt og fag urt. Í jarð skjálft un um 17. og 21. 
júní 2000 opn uð ust sprung ur á vatns botn in um og vatns borð ið 
hef ur lækk að mik ið. Vega lengd in frá Reykja vík er 34 km. 

2. Seltún
Hvera svæð ið við Seltún er sýni legt frá veg in um og ætti því ekki að fara fram hjá nein um. Þar eru 
marg ir hver ir, bæði leir- og gufu hver ir. Upp lýs inga skilti eru við bíla stæð ið. Jarð veg ur inn er súr 
og ófrjór vegna brenni steins sam band anna í hvera guf unni. Tölu verð brenni steins út fell ing er frá 
hverun um á svæð inu. 

3. Vig dís ar vell ir
Skemmti legt úti vist ar svæði sem hægt er að tjalda og njóta nátt úr unn ar. Ná lægð við Reykja veg inn. 

4. Krýsu vík, Krýsu vík ur kirkja
Krýsu vík ur kikja stend ur ekki langt frá Krýsu vík ur bæj ar stæð inu forna. Hún var byggð árið 1857 og 
er í vörslu Þjóð minja safns Ís lands.

5. Krýsu vík ur berg
Krýsu vík ur berg er hæst um 70 metr ar og er til val ið til fugla skoð un ar. Fitj ar, bæj ar tóft ir við vest an-
vert berg ið, eru þar rétt fyr ir ofan á Selöldu. Aust an við tóft irn ar er hlað ið fjár byrgi und ir sér stök um 
sand steini. Hleðsl an er mjög at hygl is verð. 

6. Hús hólmi 
Neð ar lega í hraun inu við Hús hólma sjást bæj ar rúst ir og tún garð ar að hálfu und ir hrauni. Bæj ar rúst-
irn ar eru mjög forn ar og auð velt er að ganga að þess um rúst um. Sér fræð ing ar eru sam mála um að 
hér séu elstu minj ar sem hafa fund ist um land nám á Ís landi.

7. Sela tang ar
Sela tang ar eru forn ver stöð, senni leg ast not uð þeg ar á mið öld um. Réru héð an með al ann arra skip 
Skál holts stóls. Síð ast var róið héð an 1884. Þó var oft lent hér síð ar ef lend ing var ófær ann ars 
stað ar með an róið var á opn um skip um. Hér sjást mikl ar rúst ir ver búða hlöðn um úr hraun grýti svo 
og rúst ir af fisk byrgj um þar sem hert ur fisk ur var geymd ur. Sums stað ar er hlað ið fyr ir hraun hella 
og þeir not að ir sem sjó búð ir eða byrgi. Vest an við Sela tanga er hell ir sem hafð ur var til elda-
mennsku. Á Sela töng um var aft ur gang an Tanga-Tómas á síð ustu öld, svo hatröm að ekki þýddi að 
skjóta á hana silf ur hnöpp um sem yf ir leitt dugðu helst á drauga, en frekast dugðu lamba spörð.

8. Keil ir
Keil ir er strýtu lag að mó bergs fjall sem varð til við 
gos und ir jökli. Sér kenni leg lög un fjalls ins er kom in 
til vegna gíg tappa eða bergstands á fjall inu miðju 
sem ver það gegn veðr un. Út sýni er mik ið og gott af 
Keili, það an má sjá yfir Reykja nesskag ann og víð ar. 
Keil ir er eins kon ar tákn Reykja nesskaga. Ferða mála-
sam tök Suð ur nesja komu út sýn is skífu fyr ir á toppi 
fjalls ins 2009.

9. Hóps nes
Svo heit ir nes ið að vest an verðu milli Hraunsvík ur og Járn gerð ar staða vík ur við Grinda vík. Að aust an-
verðu heit ir nes ið Þór kötlu staða nes. Á Hóps nesi er viti sem reist ur var 1928.

10. Kvikan
Í Salt fisk setri Ís lands í Grinda vík er saga vinnslu salt fisks á Ís landi miðl að í glæsi legu 650m² sér-
hönn uðu hús næði. Í sýn ing ar sal set urs ins eru fjöl breytt ar lista sýn ing ar allt árið um kring. 
 
11. Þor björn
Fjall ið er á Reykja nesi, skammt frá Grinda vík, og með sig dal á toppn um. Þor björn er mynd að ur á 
síð asta kulda skeiði ís ald ar, eins og flest önn ur fjöll á Reykja nesi. 

12. Bláa lón ið
Bláa lón ið er í dag orð inn einn af fjöl sótt ustu og vin sæl ustu 
ferða manna stöð um lands ins. Lón ið stend ur við hlið orku-
vers ins sem sér íbú um ná granna byggð ar lag anna fyr ir heitu 
vatni til upp hit un ar húsa. Heilsu lind in er vel þekkt víðs veg ar 
um heim inn og hef ur með al ann ars feng ið verð laun fyr ir að 
vera besta nátt úru lega heilsu lind heims, einn af tíu ótrú-
leg ustu baðstöð um heims og ein af 25 bestu heilsu lind um 
í heimi. Það er ein stök upp lif un að slaka á í hlýju lón inu á 
með an virku efni BLUE LAGOON jarð sjáv ar ins, stein efni, kís ill 
og þör ung ar leika um húð ina. Eim böð sauna og foss sem til-
val ið er að bregða sér und ir er með al þess sem bíð ur gesta 

heilsu lind ar. Úr val spa- og nudd með ferða er í boði. Að lok inni slök un og end ur nær ingu er til val ið að 
njóta veit inga í ein stöku um hverfi. 

13. Eld vörp
Gíga röð norð vest ur af Grinda vík. Eru þar gíg ar stór ir og veru leg ur jarð hiti í ein um gígn um og um-
hverf is hann. Þar er gufu upp streymi og hef ur ver ið mæld ur þar um 280°C hiti.

14. Brim ket ill
Skemmti leg grjót mynd un í sjáv ar borð inu, lít ur út eins og heit ur pott ur á sól rík um degi, talið er að 
tröllskessa hafa kom ið þang að oft og títt til að baða sig.

15. Gunnu hver
Rétt aust an við Reykja nes vita er eitt af mörg um jarð hita svæð um á Reykja nesi. Gunnu hver er 
þekkt asti hver inn þar. Hann dreg ur nafn sitt af Guð rúnu nokk urri sem gekk aft ur og olli mikl um 
usla á svæð inu þar til Ei rík ur Magn ús son, prest ur í Vogsós um, tókst að koma draugn um fyr ir með 
því að senda hana í hver inn. 

16. Reykja nes viti
Á Vala hnúki á Reykja nesi var 1. des em ber 1878 tek inn í notk un 
fyrsti viti lands ins. Hann var byggð ur á bjarg brún inni og var úr 
höggnu grjóti. Hann skemmd ist nokkrum árum síð ar í jarð-
skjálfta og var end ur nýj að ur árið 1897. Nú ver andi viti var svo 
byggð ur á Bæj ar felli 1907-1908. Um hverfi vit ans er sér kenni-
legt og þar er margt að sjá. Fyr ir inn an sjáv ar kamb inn sunn an 
við vit ann er Reykja nestjörn en í henni gæt ir sjáv ar falla. Hvorki 
er að rennsli né frá rennsli á yf ir borði en sjá má hvar vatn 
streym ir upp úr botni henn ar í nokk urs kon ar upp sprett um. 
Við tjörn ina er einnig Val bjarg ar gjá, sem er volg, en þar var 
sund kennsla Grind vík inga um nokk urra ára skeið fyrri hluta síð ustu ald ar. Und an strönd inni er mó-
bergs drang ur inn Karl, 52 m hár.

17. Reykja nestá
Skemmti leg ur stað ur til að stoppa á og skoða fugla líf ið. Reykja nes vit inn er í ná grenni og alltaf 
gam an að ganga uppá Vala hnúk.

18. Eld ey
Þver hnípt kletta eyja mynd uð úr mó bergi. Hún er innsta sker ið í skerja klasa mikl um sem stend ur á 
einni grynn ing unni. Kall ast hann Fugla sker eða Eld eyj ar. Eitt þess ara skerja var Geir fugla sker þar 
sem síð ustu höf uð stöðv ar geir fugls ins voru en það sökk að mestu í eldsum brot um 1830. Í Eld ey 
sem er 14 km frá landi er ein af stærstu súlu byggð um í heim in um og er eyj an jafn an þak in súlu. 
Eld ey er al frið uð.

19. Orkuverið Jörð
Orkuverið Jörð. Hugmyndafræði sýningarinnar gengur út frá stóra hvelli og upphafi sólkerfisins 
allt aftur til okkar tíma. Fjallað er um mismunandi orkunýtingu á jörðinni og hvaða möguleika við 
höfum á orkunýtingu bæði hér heima á Íslandi sem og annars staðar í heiminum. Nokkur sýnishorn 
eru á staðnum en jarðvarmavirkjunin sjálf sé eitt það stærsta. Á spjöldum og gagnvirkum skjám 
er að finna ógrynni upplýsinga um orku, plánetur og himingeiminn. Meðal gagnvirku tækjanna er 
jarðskjálftahermir.   

20. Brú milli heims álfa
Sam kvæmt jarð fræði kenn ing um þá þrýst ast Evr asíu- og Norð ur-Am er íku flek arn ir hvor frá öðr um 
á Reykja nesi. Plötu skil in af markast af gos rein um, gjám og gíga röð um sem liggja frá Reykja nesi og 
norð aust ur um land. Segja má að Reykja nes hrygg ur inn (Mið-Atl ants hafs hrygg ur inn) „gangi“ á land 
á Reykja nesi en með hon um liggja skil þess ara tveggja fleka. Hægt er að ganga á milli flek anna á 
brú milli heims álfa en hún er stað sett skammt ofan við Sand vík. 

21. Hafn ar berg
Hafn ar berg er stærsta sjó fugla byggð á ut an verð um Reykja nesskaga, sann kall að ur happa feng ur 
fugla skoð ar ans. Frá veg in um milli Hafna og Reykja nes vita ligg ur göngu stíg ur fram á ystu brún 
Hafn ar bergs ins. Rétt sunn an bjargs ins er Sand vík, vin sæl til úti veru á sumr in. 

22. Kot vog ur
Á 19. öld var Kot vog ur í Höfn um eitt stærsta býli lands ins.

23. Kirkju vog ur
Fyrr um stór býli í Höfn um, út kirkju stað ur í Grinda vík ur prest kalli frá 1907 en var áður all lengi þjón að 
frá Út skál um. Enn fyrr var Kirkju vogi þjón að frá Hvals nesi. Kirkja í Kirkju vogi var helguð Mar íu guðs-
móð ur í kaþ ólsk um sið. Í ill viðr inu mikla í árs byrj um 1799 skemmd ist kirkju hús ið mik ið.

24. Þórs höfn
Þórs höfn var helsti versl un ar stað ur Þjóð verja á 15. og 16. öld og sló þar stund um í brýnu milli 
þeirra og Eng lend inga. Með ein ok un ar versl un inni minnk aði mik il vægi Þórs hafn ar og lagð ist hún af 
sem versl un ar stað ur. Á 19. öld hófust skipa kom ur þang að á nýj an leik og sóttu heima menn það 
fast að hún yrði gerð að lög gilt um versl un ar stað en án ár ang urs.
Árið 1881 strand aði rétt hjá Þórs höfn enska vöru flutn inga skip ið Jamestown. Skip ið var eitt allra 
stærsta segl skip sinn ar tíð ar, meira en 100 metra langt og 20 metra breitt og er eitt af tröllaukn um 
akk er um þess varð veitt í Höfn um. Farm ur inn var afar verð mæt ur því lest ar skips ins voru full ar af 
úr vals timbri. Efra Sand gerði sem er elsta hús ið í Sand gerði er byggt úr þessu timbri. Sög ur segja 

þó að ball est skips ins hafi ver ið öllu verð mæt ari því hún hafi ver ið mex ikóskt silf ur grýti. Ef til vill 
ligg ur því verð mæt ur silf ur sjóð ur á hafs botni í Ósum. 

25. Básend ar
Fornt út ræði og versl un ar stað ur skammt sunn an við Staf nes. Barist var um Básenda 11. mars 
1532 með fall byss um milli Han sa kaup manna og Eng lend inga. Ástæða bar dag ans var að Eng lend-
ing ar vildu ná höfn inni af Han sa kaup mönn um sem höfðu ver ið fyrr á ferð inni og höfðu því rétt inn 
til versl un ar þar það árið. Mann fall varð. Átök in breidd ust út og end uðu í svo nefndu Grinda vík ur-
stríði. Þessi átök eru köll uð 5. þorska stríð ið. Básend ar voru ein af höfn um ein ok un ar versl un ar inn ar 
og náði versl un ar svæð ið yfir Hafn ir, Staf nes og Mið nes. Básenda tók af í ofsa legu sjáv ar flóði, að far-
arnótt 9. jan ú ar 1799. Flóð ið hreif flest hús með sér, stór og smá. Fólk varð að flýja og sumt varð 
svo naumt fyr ir að það varð að skríða upp um þekj una til að kom ast út. Ein göm ul kona drukkn aði. 
Þetta var eitt mesta sjáv ar flóð sem um get ur við strend ur Ís lands.

26. Gálg ar 
Gálg ar nefn ast tveir háir klettar um 1 km suð ur af Básend um ör lít ið ofar í heið inni, en á milli þeirra 
er nokk urra faðma breitt sund. Gaml ar sagn ir herma að saka menn hafi ver ið hengd ir þar og ef það 
á við rök að styðj ast, má gera ráð fyr ir að í ná grenn inu hafi ver ið hér aðs þing til forna.

27. Staf nes
Höf uð ból að fornu. Þar var um ald ir mik ið út ræði og fjöl býli á staðn um. Kon ungs út gerð hófst þar 
um miðja 16. öld og stóð til 1769. Voru land set ar af kon ungs jörð um suð vest an lands skyldug ir til 
að róa á ára bát um það an fyr ir harla lít il laun. Á 17. og 18. öld var Staf nes fjöl menn asta ver stöð á 
Suð ur nesj um. Básend ar eru skammt sunn an við Staf nes. Nokkru sunn ar er Þórs höfn lít ið not uð 
enda Básend ar skammt frá. Mörg skip hafa farist á Staf nesskerj um. Árið 1928 fórst þar tog ar inn 
Jón for seti. Drukkn uðu 15 skip verj ar en 10 varð bjarg að, Slys þetta varð ásamt öðr um íkveikj an að 
stofn un Slysa varn ar fé lags Ís lands. Tölu verð sel veiði var á Staf nesi fyrr á árum. 

28. Hvals nes
Hvals nes hef ur frá fornu fari ver ið kirkju stað ur. Þar hafa set ið ýms ir þekkt ir prest ar en frægast ur 
er þó vafa laust Hall grím ur Pét urs son. Í kirkj unni er varð veitt ur leg steinn Stein unn ar Hall gríms dótt ur 
sem talið er að skáld ið haf sjálft höggvið. Nú ver andi kirkja var vígð árið 1887 og er ein hver allra 
feg ursta stein kirkja lands ins. Fyr ir bygg ingu henn ar stóð Ket ill Ket ils son hrepp stjóri í Höfn um en 
alt ar istafl an er eft ir Sig urð Guð munds son mál ara.

29. Fræða setr ið í Sand gerði
Um hverfistengt sýna safn þar sem hægt er að finna sýni frá rann-
sókna stöð inni í Sand gerði. Botn dýr sem hvergi ann ars stað ar er að 
finna, lif andi dýr í sjó búr um og steina safn ásamt mörgu öðru er að 
finna í Fræða setr inu. Í febr ú ar var opn uð viða mik il vís inda sögu leg 
sýn ing í Há skóla setri Suð ur nesja í Fræða setr inu í Sand gerði um æfi 
og starf franska heim skautafar ans, leið ang urs stjór ans og lækn is ins 

Jean-Baptiste Charcot. Leit ast hef ur við að end ur skapa það magn aða and rúms loft sem ríkti um 
borð í rann sókna skip un um á sín um tíma, en auk þess hef ur ver ið safn að sam an marg vís leg um 
fróð leik í máli og mynd um um æfi Charcots og störf.
Sýn ing in er opin alla virka daga frá kl. 9:00 til 17:00 og um helg ar frá kl. 13:00 til 17:00.

30. Garð skagi
Svæð ið er þekkt fyr ir mik ið og fjöl skrúð ugt fugla líf en vor in og haustin eru góð ur tími til fugla skoð-
un ar á Garð skaga. Þá eru marg ir far fugl ar á leið til eða frá norð læg ari slóð um. Á Garð skaga eru 
tveir vit ar, sá eldri var byggð ur 1897 en sá yngri er hæsti ljósveiti lands ins og var vígð ur árið 1944. 
Frá Garð skaga er fal legt út sýni yfir strönd ina og það an má sjá allt Snæ fells nes. Oft sjást höfr ung ar 
og blásandi hval ir í Garð sjó.

31. Byggða safn ið á Garð skaga 
Út gerða sögu byggð ar lags ins eru gerð góð skil á Byggða-
safn inu en þar má einnig finna skó smíða stofu, át tær ing 
og fjöld ann all an af sögu leg um hlut um er not að ir voru 
við dag legt líf á árum áður. Veit inga- og kaffi hús ið Flös in 
er til húsa í Byggða safn inu á Garð skaga. Þar er hægt að 
fá sér hress ingu all an dag inn og langt fram á kvöld yfir 
sum ar tím ann og virða fyr ir sér ótrú legt út sýni sem nær 
allt að Snæ fellsjökli.

32. Út skál ar, Út skála kirkja
Kirkju stað ur og prest set ur í Garði. Út skál ar voru eitt mesta höf uð ból á Suð ur nesj um ásamt Stóra 
Hólmi í Leiru og Kirkju bóli á Mið nesi. Út skála kirkja var helguð Pétri post ula og Þor láki bisk upi fyrr 
á tíð. Kirkja sú er nú stend ur á Út skál um var reist á ár un um 1861-1863, timb ur hús á hlöðn um 
grunni, með söng lofti, forkirkju og turni og tek ur um 200 manns í sæti.

33. Hólms berg
Af Hólms bergi eru skemmti leg ar göngu leið ir við allra hæfi og þar er fal legt út sýni yfir Reykja nes bæ 
og Faxa flóa.

34. Duushús – Menningar- og listamiðstöð Reykjanesbæjar
Í Duushúsum eru sýningarsalir safnanna í bænum, tónleikasalir og salir undir blandaða menn-
ingarstarfsemi. Í Bátasal er bátasafn Gríms Karlssonar þar sem sjá má rúmlega 100 skipslíkön úr 
flota landsmanna. Í listasal eru fjölbreyttar myndlistarsýningar þar sem haft er að leiðarljósi að sýna 
það framsæknasta og besta hverju sinni. Í Byggðasal stendur Byggðasafn Reykjanesbæjar fyrir 
tímabundnum sýningum sem fjalla um afmarkaða þætti í sögu byggðarinnar og landsins alls. Nú er 
þar sýningin Völlurinn sem fjallar um áhrif bandarískrar herstöðvar sem vinnustaður og nágranni á 
byggðarlögin á Suðurnesjum. Opið frá kl. 11.00 – 17.00 virka daga og 13.00 – 17.00 um helgar og 
aðgangur er ókeypis.

35. Skessan í hellinum
Skessan er hugverk Herdísar Egilsdóttur sem árið 1959 gaf út fyrstu bókina um Siggu og skessuna 
í fjallinu. Skessan flutti til Reykjanesbæjar á Ljósanótt 2008 og hefur nú aðsetur í Svartahelli við 
smábátahöfnina í Gróf. Þar hefur skessan búið sér notalegan helli með góðu útsýni yfir Keflavíkina 
og Faxaflóann og veit fátt skemmtilegra en að fá börn í heimsókn.

36. Njarð vík ur kirkja
Að frum kvæði Ás bjarn ar Ólafs son ar bónda í Innri-Njarð vík var reist kirkja á staðn um. Var sú kirkja 
vígð árið 1886 og er hún úr til höggn um steini sem sótt ur var um vet ur á sleð um úr Kirkju vík. Um 
stein smíð ina sá Magn ús Magn ús son úr Garð in um (1842-1887). Forn kirkju klukka frá 1725 er ein 
þriggja kirkju klukkna í turn in um. Starf semi í kirkj unni lá niðri um tíma og var henni mik ið breytt er 
hún var end ur vígð 1944, en fyr ir 100 ára af mæl ið þann 18. júlí 1986 var henni breytt aft ur í sitt 
upp runa lega út lit.

37. Jón Þorkelsson og Sveinbjörn Egilsson
Jón Þorkelsson Thorkillius (1679-1759) og Sveinbjörn Egilsson (1791-1852), báðir fæddir í Innri-
Njarðvík, voru nánir ættingjar. Jón var skólastjóri í Skálholtsskóla. Hann var einn af best menntuðu 
mönnum þjóðarinnar með brennandi áhuga á menntun og skólahaldi á Íslandi. Hann var vel 
efnaður og arfleiddi öllum sínum veraldlegum eigum í að stofna skóla í Kjalarnesumdæmi, þess 
vegna hefur hann verið kallaður faðir barnafræðslunnar á Íslandi. Minnismerki var reist við hlið 
kirkjunnar í minningu hans árið 1965. Sveinbjörn var eins og Jón, einn menntaðasti maður Íslands á 
sinni tíð og var fyrsti rektor Lærða skólans í Reykjavík árið 1846. Hann var mikið ljóðskáld, þýðandi 
og málfræðingur, sem skrifaði orðabók yfir íslenskt skáldamál, Lexicon Poeticum. Hans frægasta 
verk var þýðing hans á Hómerskviðu. Hans er einnig minnst með minnismerki við kirkjuna. 

38. Ís lend ing ur 
Vík inga skip ið Ís lend ing ur var smíð að árið 1996 og er ná kvæm eft ir lík ing Gauk staða skips ins sem 
var smíða um árið 870 og fannst í Nor egi árið 1882. Skip ið er 23 m á lengd og 5,25 m á breidd, 
smíð að af Gunn ari Mar el Egg erts syni en hann sigldi skip inu til Am er íku og heim aft ur árið 2000. 
Skip ið var m.a. not að við tök ur Bjólfs kviðu sum ar ið 2006. Stórt sýn ing ar hús hef ur ver ið byggt utan 
um skip ið í Innri-Njarð vík. Auk þess er þar mjög merki leg sýn ing sem er kom in frá the Smith son i an 
Institu te Muse um í U.S.A. um ferð ir vík inga.

39. Stekkj ar kot
Göm ul þurra búð frá fyrri hluta 19. ald ar. Hús ið var end ur reist og gert að safni árið 1992. Stekkj ar kot 
er opið al menn ingi í sum ar.

40. Sól brekk ur
Sól brekku skóg ur er í al fara leið, vest an Grind ar vík ur veg ar, skammt sunn an gatna mót anna við 
Reykja nes braut og er til val inn úti vist ar- og án ing ar stað ur. Þar eru góð ir göngu stíg ar, rjóð ur með 
bekkj um og borð um og grill. Einnig hef ur land ið í kring um Sól brekk ur oft ver ið til val ið til sveppa- og 
berja tínslu. Sól brekk ur er dýrð leg ur stað ur fyr ir laut ar ferð ina.

41. Vogastapi
Á Vogastapa hef ur þótt reimt allt fram á þenn an dag enda hafa marg ir villst þar fyrr á árum í hríð-
ar veðri og nátt myrkri og ým ist hrap að fram af Stap an um eða orð ið úti. Áður fyrr vildu menn yf ir leitt 
ekki fara yfir Stapann að næt ur lagi, væru þeir ein ir á ferð. Á seinni ára tug um hafa sum ir veg far-
end ur, sem leið hafa átt um Stapann þóst sjá þar mann á ferli með höf uð und ir hend inni þannig á 
sig kom inn átti hann það til að setj ast inn bíla ef menn voru ein ir á ferð.

42. Hrafna gjá
12 km löng hraun sprunga sem nær frá Stóru-Vatns leysu og ligg ur í suð vest ur og end ar á mót við 
Vogastapa þar sem 30 m háir hamra vegg ir rísa mót suðri. Hrafna gjá er ekki al veg sam felld en auð-
velt er að fylgja henni fót gang andi. 

43. Vatns leysu strönd
Byggð ar lag við sunn an verð an Faxa flóa, frá Hvassa hrauni að inn an og út að Vogastapa, gjarn an 
nefnd Strönd in af heima mönn um. Alls er Vatns leysu strönd 15 km löng. Upp frá henni ligg ur Strand-
ar heiði sem öll er þak in hrauni, Þrá ins skjald ar hrauni, er runn ið hef ur til sjáv ar fyr ir um 9000 árum.

44. Kálfa tjörn
Bær, kirkju stað ur og áður prest set ur á Vatns leysu strönd. Presta-
set ur var þar til 1907 er sókn in var lögð nið ur til Garða á Álfta nesi. 
Á Kálfa tjörn var kirkja helguð Pétri post ula á kaþ ólsk um sið. Nú ver-
andi kirkja var reist árið 1892-1893 og vígð 11. júní 1893. Kirkj an er 
byggð úr timbri, járn var in á stein hlöðn um grunni. Kirkj an tek ur 150 
manns í sæti á báð um gólf um. Kálfatjarn ar ki kirkja til heyr ir Tjarn ar-
prest kalli í dag.

45. Stað ar borg
Fjár borg á Strand ar heiði, 2-3 km frá Kálfa tjörn, í stefnu það an og á Trölla dyngju. Hún er hring laga, 
hlað in ein göngu úr grjóti og er hverj um steini hag rætt í hleðsl unni af hinni mestu snilld.

Reykjanes map (English version)
Reykjanes truly is a paradise for the traveler. There are many interesting places to visit. Beautiful 
nature and diverse birdlife along with interesting museums and culture centers. The Nature Center 
in Sandgerði which has recently opened an exhibition about the life and work of the French explorer 
and doctor Jean Babtiste Charcot, Garður Folk Museum along with the Saltfish museum in Grindavík 
possess á comprehensive collection of historical artifacts. The Viking ship Exhibiton and the 
Duushús Cultural Center in Reykjanesbær, are attractions no traveler shold miss. Reykjanes with its 
naked lava, is a good place for hiking and experiencing unique aspect of Icelandic nature. Keflavík 
airport and the world wide famous Blue Lagoon are on Reykjanes. The Krýsuvík geothermal area and 
the Reykjanesviti lighthouse at the tip of Reykjanes are also places of high interest for the visitor. 

1. Kleifarvatn
Kleifarvatn is the largest lake on the Reykjanes Peninsula. The water level of this lake has always 
been very sensitive to climate changes and has been used as a local rain gauge. Since June 17, 
2000 the water level in Kleifarvatn has been lowering at an average rate of 1.3 cm/day. Spawn 
from trouts were released into the lake in the sixties and have thrived quite well. 

2. Seltún
Seltún is an important high temperature geothermal area. 
It provides a wealth of study opportunities due to the great 
variety of features. Various attempts have been made to 
harness geothermal energy at Seltún, but all were unsuccessful. 
One borehole, drilled fifty years ago, noisily and continuously 
spewed steam and became a tourist attraction. This changed 
dramatically in 1999 when the borehole became plugged. Ten 
days later, it exploded, leaving a crater 30 meters in diameter. Today, a pond fills the crater. 
A boardwalk leads through Seltún Hot Springs. Seltún has many mudpots and fumaroles, and 
minerals deposited from geothermal solutions provide colorful sediments. Suphur is especially 
abundant and has been mined there in the past. Cold, clear water flows off the hillsides and 
through areas teeming with fumaroles and boiling mudpots.  

3. Vigdísarvellir
This is a great place to camp. Enjoy the scenery and the surroundings.

4. Krýsuvík, Krýsuvíkurkirkja
The church was built in 1857, It is a typical old Icelandic country church. It was discontinued as 
a parish church in 1929 and for a time used as living quarters. The Church is now under the 
protection of the National Museum.

5. Krýsuvíkurberg
Cliffs at Krýsuvíkurberg, home to some of the largest colonies of seabirds found in Iceland. 15 km 
wide. A great area to visit and to go hiking.

6. Húshólmi
Húshólmi is reported the first farm in Krýsuvík, you can still see the remains of an old house and 
a church partly buried under lavarocks. Scientist have come to the conclusion that these are the 
oldest artefacts of ruins since the settlement in Iceland, around 874 A.D.

7. Selatangar
Selatangar is an old fishing station, used from the Middle Ages until 1884. From here, farmers 
rowed out to sea in open boats, and you can still see remains of fishermen’s huts and sheds 
where stockfish was stored. The bishop at Skálholt had a fishing station there. During the last 
century, visitors were harrassed by an especially malevolent ghost called Tanga-Tómas. 

8. Keilir
Keilir is a distinctive, coneshaped mountain and a symbol of the Reykjanes peninsula. Similar to 
most other mountains on the peninsula, Keilir was created during subglacial eruptions during the 
ice age. It has good hiking trails and the view from its top on a fine day is to be remembered. 

9. Hópnes, Hópnesviti
Lighthouse of Grindavík, built in 1928.

10. Saltfisksetur
The Icelandic Saltfish Museum in Grindavík (Hafnargata 12a, Grindavík) 
is open every day of the week from 11:00 to 18:00. The entrance fee 
is 500 ISK for adults and 250 ISK for children up to the age of 16. 
The museum can be contacted at (354) 420 1190 or at the following 
address: saltfisksetur@saltfisksetur.is 

11. Þorbjörn
Þorbjörn is a mountain which is easy to climb. The mountain is a great tourist attraction. Once a 
year there is a festival on the top, held by Grindavíkurbær.

12. Blue Lagoon
The Blue Lagoon is today one of the most famous 
and respected tourist attraction in Iceland. Guests 
enjoy bathing and relaxing in Blue Lagoon geothermal 
seawater, known for its positive effects on the skin. 
A visit to the spa promotes harmony between body, 
mind and spirit, and enables one to soak away the 
stresses of modern life. The spa’s guests rekindle 
their relationship with nature, soak up the scenic 

beauty and enjoy breathing the clean, fresh air.
In addition to bathing in the lagoon guests have access to a sauna with a view of the lagoon, a 
steam bath with white walls that resemble silica mud and a cosy steam bath carved into a lava 
cave. A selection of Blue Lagoon inwater spa treatments and massages are available. They take 
place in the lagoon, and the fresh air and natural surroundings enhance the feeling of wellness. 
After relaxing in the Blue Lagoon you can enjoy refreshments in a unique surroundings. 

13. Eldvörp
This is a 10 km long row of craters formed in a vulcanic eruption 1226 AC and earlier. In older days, 
people from Grindavík would walk on a special pathway to one of these craters and bake bread. 
The pathway, still used by hikers today, is called “The Bread trail”.

14. Brimketill
The foaming cauldron Brimketill, looks like a man made swimming pool, but is made by the surf 
splashing on the lava rock for a long time. A trail lies towards the shore where after a few steps in 
rough lava one can enjoy the phenomenon. 

15. Gunnuhver
Gunnuhver is a high temperature geothermal area. 
Temperatures of over 300°C have been recorded beneath 
Gunnuhver. It is one of the hottest spots in southwest 
Iceland. Old folk tales say that a woman named Gunna 
was blamed for the death of a man she did not like and 
his wife. Neighbours were advised by a clever priest from 
another parish to make Gunna grip the end of a knotted 
rope. By so doing she was dragged down into the hot 
spring which now bears her name. 

16. Reykjanesviti
Built in 1907 to replace the old lighthouse that was damaged in 1887 in an earthquake. The 
lighthouse stands on Bæjarfell a 73m high hill. The view from there is fantastic and among 
the places you can see is the so called swimmingpool in Valbjargargjá rift, which the people of 
Grindavík used in the old days to teach school children to swim.

17. Reykjanestá 
The most SouthWestern tip of Iceland. You can climb up Valahnjúkur hill and enjoy the view out to 
sea where you can see Eldey island and the surrounding area. The scenery is said to be one of the 
most interesting sights in Iceland.

18. Eldey
Eldey (Fire Island) is a sheer, 77 m high rock protruding from the sea about 14 km to the south 
of the most Southwestern tip of the Reykjanes Peninsula. The structure of Eldey is basaltic 
hyaloclastites, and it is 0,3 km 2 on top. It is the innermost of a chain of skerries standing on a 
shallow, submarine ridge, which stretches 83 km offshore to the southwest. The name of this 
chain is “The Bird Skerries” (Fuglasker) or “Fire Islands” (Eldeyjar). One of those skerries was “The 
Big Auk Skerry”, where the last breeding colony of the Great Auk was located.  Eldey is one of 
the biggest gannet colonies in the world. According to the latest count the number of gannets 
breeding there during the summer is 70.000.

19. Reykjanes power station and Earth power plant
Earth power plant - an exhibition. In may 2006 there begun electrical generation in Reykjanes 
power station and through connection to the power plant an exhibition in a show room was 
asembled and was named Earth power plant. The show covers various ways of developing energy 
resourses in the earth and globes around the universe have been situated in right portion all 
around the Reykjanes but the sun sits in the lava outside of Reykjanes power station at the 
main entrance to the show room. The power station is located near Reykjanes lighthouse and 
Gunnuhver hot spring which are also popular tourist attractions

20. A bridge between continents
According to geological theories, the European/Asian tectonic plate and the North American 
tectonic plate are moving away from each other in Reykjanes. The gap between the plates is 
creating eruptions, ravines and rows of craters that lie from Reykjanes and NorthEast over Iceland. 
Now you can walk over one of these fissures on “The Bridge Between Continents” which is located 
above Stóra Sandvík south of Hafnir. Those who walk over the bridge can buy a certificate in the 
information bureau in Reykjanesbær, Krossmói 4. 

21. Hafnarberg
A cliff which is one of the big seabird colonies in Iceland. A manmade 
marked pathway takes you down to the shore where the cliffs reach 
approx. 3040m. One should be careful as the edge is fragile.Whales 
can often be spotted from Hafnaberg. 

22. Kotvogur
In the 19th century Kotvogur in Hafnir was one of the biggest farms in the country. 

23. Kirkjuvogur
Once a big farm with and a church site which was devoted to Maria mother of God in Catholic 
religion. Today the church building is preserved. On the grass field behind the church one can 
look at new excavations where archaeologists have found ruins of a home of one of Iceland´s first 
permanent settlers.

24. Þórshöfn
A German trading place in the 15th and 16th century. In the year 1881 a gigantic sailing ship, 
Jamestown stranded at Hvalsnes between the rock Hestaklettur and Þórshöfn opposite Kotvogur. 
Jamestown was one of the biggest sailing ship of its time, more then 100 meters long and 20 
meters wide. Its cargo was very valuable, it contained excellent timber and local residents in Hafnir 
used most of it to build the town of Hafnir. 

25. Básendar
Básendar in Sandgerði was in previous centuries one of the most important commercial centers in 
the country because of the trade in stock fish, and is mentioned in Icelandic works of fiction by the 
novelist Halldór Laxnes. Básendar-Stafnes and Hvalsnes are ancient places in Sandgerði, Hvalsnes 
being a former parsonage with it´s beautiful church. The marketplace at Básendar was swept away 
by a huge tidal wave in the year 1799. Later the marketplace was moved to Keflavik. 

26. Gálgar 
Is the name of two high rocks side by side just about 1 km south of Básendar. Old reports tell that 
convicted men were hanged there. 

27. Stafnes
Stafnes was a mansion in the past. There was an important fishing station on the property and 
many people lived there during the fishing seasons.  A Royal fishing station was run there around 
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the middle of the 16th century until 1769. The inhabitants of 
the King´s properties in the Southwest were obliged to work 
on the King´s boats against low pay. During the 17th and 18th 
centuries, Stafnes was the most populous fishing station on the 
Reykjanes Peninsula. The former trading post Basendar is located 
nearby south from there and still further south is the old harbour 
Thorshofn, which was not much used, because of the proximity of 
Basendar. Many vessels have run aground on the Stafnes Skerries. 
In 1928 the trawler Jón forseti (President Jon) ran aground there, 
15 of the crew drowned, but 10 were rescued. This and other similar accidents led to the 
establishment of The Life Saving Association of Iceland. Considerable seal hunting was practiced 
at Stafnes in earlier times.

28. Hvalsnes
Hvalsnes is a farm and a church site on the western part of the Reykjanes peninsula. In earlier 
times it was a parsonage serving the churches at Kirkjuvogur and Inner Njardvik. The parish was 
abolished in 1811 and united with the Utskalar parish. The present church was built of stone in 
1886-87 and consecrated in 1887. It is believed that Icelands best known composer of hymns 
Hallgrímur Pétursson (pastor here from 1644-51), carved with his own hands his daughters 
gravestone. It can be found in the church and some believe that it has special powers. 

29. The Nature Center (Fræðasetrið)
There you can find samples of animals from the bottom of the ocean, that you can´t find 
enywhere else in the world, living salt and freshwater specimens, stuffed up birds, a collection of 
eggs, stones and a lot more. An interesting and exiting exhibition. You can also find an exhibition 
about the life and work of the French marine biologist and explorer Jean Babtiste Charcot who 
perished in his ship the “Pourqui Pas” at the Icelandic coast In 1936.

30. Garðskagi
The area is known for a wide and various range of birds. Garðskagi is an ideal destination for all 
seasons, be it summer, winter, spring or fall. The sunset in Garðskagi is renowned for its beauty.  
In the cold dark winter nights  nothing can compare to the view of the northern lights. 

31. Garður Folk Museum
in this little and personal museum you can learn about special trading, shoemaker shop and farming 
in Garður from the last century. The  story of fishing of the inhabitants is also well explained. 
32. Útskálar, Útskálakirkja
Útskálakirkja (church) was built between the years 1861-1863. The church was devoted to Saint 
Peter and Saint Thorlak in catholik times. 

33. Bergið, Hólmsberg 
From Hólmsberg are many good hiking trails, also a good view of the town Reykjanesbær and Faxaflói.

34. Duushús – Cultural Center
The Duus hús, cultural centre of Reykjanesbær includes three exhibition 
centres, which house the Reykjanes Maritime Museum, Museum of 
Art and Museum of Heritage. The cluster of buildings that make up 
Duushús are among Iceland´s most remarkable and historic man-
made structures. The oldest timberbuilding completed in 1877 and 
the youngest concrete structure finished in 1954. These historic buildings is currently undergoing 
major programme of renovations and when completed it will include facilities for a variety of cultural 
activities, including exhibitions and conferences. The centre is opend daily from 11-17.

35. The Giantess in the Black Cave
The Giantess in the mountain moved to Reykjanesbær town during the family and cultural festival 
the Night of Lights in 2008 and is now located in Black Cave at the marina in Gróf. She is originally 
a creation of author Herdís Egilsdóttir who has written 16 stories about the little girl Sigga and her 

friend the Giantess in the mountain the last one describing her migration to Reykjanesbær town. 
She sits sleeping in a rocking chair in the kitcen of the cave and knows nothing better than getting 
visits from kids of all ages.

36. The Njarðvík church
By the initiative of Ásbjörn Ólafsson, a farmer in Innri-Njarðvík, a church was built on the location. 
The history of the church though runs back as far as to the year 1100 when the farm was called 
Kirkju-Njarðvík (Church Njarðvík). The church was consegrated in 1886 and is made from carved 
rock which was brought from the shore nearby and the heath above the inhabitated area. Magnús 
Magnússon (1842-1887) organized the carving of the rocks. One of the three clocks in the 
churchtower is an ancient clock made in 1725. The Church in Innri-Njarðvík is preserved.

37. Jón Þorkelsson Thorkillius and Sveinbjörn Egilsson
Jón Þorkelsson Thorkillius (1697-1759) and Sveinbjörn Egilsson (1791-1852), both born in 
Innri-Njarðvík, were close relatives. Jón was principal of the cathedral school at Skálholt and 
one of the most educated citizens in Iceland at his time. He put all his effort and belongings 
to build schools in the Kjalarnes region, and hence he has been called the father of primary 
education in Iceland. A monument was erected beside the church in his memory in 1965. 
Sveinbjörn too was a scholar, and the first principal of Reykjavík High School in 1846.  
He was a great poet, translator and a grammarian, who wrote a dictionary of Icelandic skaldic 
language, the Lexicon Poëticum. His most famous works are his translations of Homer. He too is 
commemorated by a monument at the church.

38. The Vikingship Icelander
Located in a new building by the shore the Icelander viking ship is an exact 
replica of and old Viking ship called the Gokstad ship, which was excavated 
from an ancient burial mound in Norway in 1882. The Gokstad ship was 
very well preserved, and scientists were able to date it back to A.D 870, the 
time of the settlement of Iceland. The Icelander is a worthy representative 
of the ships that sailed the North Atlantic a thousand years ago. Like the 
original Viking ships, the Icelander is a fast and exceptionallay stable vessel. 
Here you can also learn about the North Atlantic Viking sagas.

39. Stekkjarkot
An old house that used to be a home of a fisherman´s family, was rebuilt and made into a 
museum in 1992. 

40. Sólbrekkuskógur
The Sólbrekkuskógur woods is an ideal outdoor area. There are good walkpaths in the woods, open 
space with tables and charis and a barbeque facility for guests as well as playground equipment 
for children; the ideal place for picnic. 

41. Vogastapi
Vogastapi cliff is an 77 m high dolerite hillock between coves Vogavík and Njarðvík. The main road 
to the western communities crosses it. The view from its highest point, Grimsholl, is excellent 
and a view dial explains the topographical names of the surroundings. Up to this date the 
Vogastapi Area is haunted by a ghost, who has misled people off the brink of the cliff. During the 
motorized age, some of those passing by have noticed a being carrying its head under its arm and 
sometimes drivers travelling alone spotted it in their rear view mirrors sitting in the back seats.

42. Hrafnagjá
Is a 12 km long lava fissure that starts at Stóra-Vatnsleysa and lies SouthWest before sloping right 
at Vogastapi, where 30 m high cliff walls rise in the south. 
43. The Vatnsleysa Coast
is a scattered community along the coastline between Lava Field Hvassahraun and Cliff Vogastapi. 
It is about 15 km long and beyond it is the Strandarheiði a heath covered with lava fields, 9000 
years old. Most of the houses of the community are near the best landings for boats in the past.

44. Kálfatjörn
Kalfatjörn is a former farm, parsonage and church site in the Vatnsleysa County. It was a 
parsonage until 1907, when the parish was united with the Gardar parish of the Kjalarnes deanery. 
During Catholic times, the church was dedicated to St Peter. The present church was built in 1892-
93 and consecrated June 11th 1893. It seats 150 persons. The altarpiece, a replica of the one in 
the Reykjavik Cathedral, painted by Sigurdur Guðmundsson, is equally old as the church. 

45. Staðarborg
Staðarborg is a sheep shelter, 23 km from the former parsonage Kalfatjorn It is round in shape 
and skilfully constructed  from lava rocks. It is about two metres high, 8 m in diameter, and 35 m 
in circumferance. The ground inside it is flat and covered with grass.
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