
   

   

   



   

   

   

Grímsárvirkjun: 
Grímsárvirkjun er við ármót Grímsár og Gilsár og er 
stöðvarhúsið í landi Stóra-Sandfells.  Fyrir neðan aðalstíflu 
Grímsárvirkjunar er 18 metra hár foss og þar fyrir neðan 
tekur við um 30 metra djúpt gljúfur sem kennt er við ánna.  
Stíflulón Grímsárvirkjunar er um 10 hektarar á stærð. 
Austfirðingar voru á móti Grímsárvirkjun þar sem hún þótti 
of lítil og framleiðsla hennar óviss vegna breytilegs 
vatnsmagns.  Þrátt fyrir mótlæti Austfirðinga var ráðist í 
framkvæmdir og var virkjunin var tekin í notkun 15. júní 
1958 en framkvæmdir hófust sumarið 1955.  Virkjunin var 
orðin of lítil þegar hún var tekin í notkun en hún þjónaði 
íbúum á Egilsstöðum og Mið-Austfjörðum. 
 

Helgi Hallgrímsson 2005:249-251 

Lagarfossvirkjun: 
Lagarfossvirkjun var formlega tekin í notkun 25. 
september árið 1975 þó orkuvinnsla hafi verið hafin í 
mars það sama ár.  Stíflugerðinni var þó lokið árið 1973 
og var þá bílfært yfir fljótið á þessum stað og þótti það 
mikil bót fyrir heimamenn.  Við virkjun Lagarfoss varð 
mikil röskun á fossinum og hans nánasta umhverfi þó 
ekki heyrðust  háværar raddir umhverfissinna enda var 
Lagarfossvirkjun lengi búin að vera á óskalista 
Austfirðinga. 

       
               Helgi Hallgrímsson 2005:257-258 

 

Lagarfljót: 
Segja má að Lagarfljót skiptist í tvo hluta, stöðuvatnið 
Löginn og svo ána úr því rennur.  Skipting þessara hluta eru 
við Lagarfljótsbrúnna en hafa ber í huga að þessi skil eru 
afar huglæg og því ekki hægt að segja nákvæmlega til um 
þau.  Fljótið er um 92 km á lengd en er þó hluti af enn lengra 
vatnsfalli.  Meðalrennsli Fljótsins er um 115 rúmmetrar á sek 
við Lagarfoss.  Haustið 2002 jókst rennsli í Fljótinu mikið og 
fór um 3 metrum yfir meðaltalið sem er um 10 rúmmetrar á 
sek.  Mesta dýpi sem hefur verið mælt er 112 m en mesta 
breiddin er 2,8 km. 

       
                             Helgi Hallgrímsson 2005:15 

Þrælavakir: 
Á veturna þegar Lögurinn er þakinn ís má finna kringlóttar 
vakir eða göt á ísnum.  Þessar vakir hafa vakið furðu 
manna lengi vel en þeirra er meðal annars getið í 
Fljótsdælasögu sem talin er rituð á 15. eða 16. öld.  Vakir 
þessar eru nú nefndar Þrælavakir.  Menn veltu því fyrir sér 
hvort jarðhita mætti finna undir fljótinu og því mynduðust 
þessar vakir en víst er talið að vakir þessar myndist vegna 
gass.  Rannsóknir hafa verið unnar á þessu gasi og kom 
m.a. í ljós að það væri vel nýtingarhæft sem eldsneyti á 
bifreiðar. 
 

Helgi Hallgrímsson 2005:50-51 

Eyjabakkajökull: 
Eyjabakkajökull er um 100 ferkílómetrar að flatarmáli 
og er hann einn af minni skriðjöklum Vatnajökuls.  
Vitað er um fjögur tilfelli á síðustu 120 árum þar sem 
jökullinn hefur hlaupið fram um nokkra kílómetra og 
raskað jarðvegi á þeim slóðum.  Íshellirinn í 
Eyjabakkajökli er þekkt náttúrufyrirbrigði en þangað 
fara margir að vetrarlagi.  Hann er neðsti hluti 7 km 
langra ganga sem myndast hafa undir jöklinum. 
 

Helgi Hallgrímsson 2005:20-21 

Eyvindará: 
Margar ár falla í Lagarfljótið og ein af þeim stærri er 
Eyvindará.  Eyvindará fellur eftir Eyvindardal sem hefur að 
geyma skógivaxnar hlíðar.  Nokkuð margar ár falla í 
Eyvindará.  Þar má nefna Fagradalsá og Miðhúsaá. Við 
eyðibýlið Dalhús fellur áin í um 3 km langt klettagil sem endar 
rétt ofan við Egilsstaðaþorpið eða við svonefndan Rana. Þrjár 
brýr hafa verið byggðar yfir Eyvindará.  Sú fyrsta var 
trégrindabrú sem byggð var árið 1882, sú næsta var steypt 
bogabrú sem var byggð árið 1920.  Sú brú sem notuð er í dag 
var byggð árið 2001.  Bleikja er sú fisktegund sem er hvað 
mest ríkjandi í ánni. 
 

Helgi Hallgrímsson 2005:70-71 

Skóglendi: 
Þegar Ísland var numið var skóglendi á mun meira á 
Fljótsdalshéraði en það er í dag.  Birkiskógar þöktu allt 
láglendi en aðeins fjörur, hæstu klettahálsar og áfarvegir 
voru skóglausir sem og belti meðfram Héraðsflóa.  Fljótt 
varð breyting á þessu eftir að menn tóku sér bólfestu á 
Héraði því á 13. og 14. öld var þegar orðinn skortur á skógi á 
sumum stöðum.  Ekki varð þessi mikla skógeyðing eingöngu 
af mannavöldum því einnig má rekja hana til náttúruhamfara 
eins og eldgoss. Á síðari hluta 20. aldar var loks byrjað að 
sporna við skógareyðingunni.  Um 1960 fór Skógrækt 
ríkisins að græða upp nýja skóga meðfram Leginum út frá 
Hallormsstað.  Hérðasskógar tóku svo til starfa árið 1991 en 
þá var farið að taka mun stærri landsvæði undir skóga. 

       
        Helgi Hallgrímsson 2005:92 

Jökla: 
Jökla er jökulá sem á upptök sín í Brúarjökli. Hún hefur í 
margar aldir grafið sig niður og myndað m.a. hin miklu 
Hafrahvamma- og Dimmugljúfur. Þaðan rennur árin svo 
niður í Jökuldal, þaðan niður í Jökulsárhlíð og að lokum 
fellur hún í Héraðsflóa.  Hún var aurugasta vatnsfall á 
Íslandi en áætlað var að hún bæri að meðaltali fram um 10 
milljónir tonna á ári. Jökla var talsvert vatnsmeiri en 
Lagarfljót en hún var fjórða vatnsmesta fljót Íslands.  Nú 
þegar Kárahnjúkavirkun varð að veruleika stendur hún 
varla undir nafni þar sem meiri hluti hennar er leiddur í 
Lagarfljót.  Jökla er því nú sakleysisleg, tær á. 

       
  Helgi Hallgrímsson 2005:95 

Selfljót: 
Selfljót er þriðja stærsta vatnsfallið sem fellur í Héraðsflóa. 
Selfljótið er samsett með ánni Gilsá en mörk þeirra liggja rétt 
við bæinn Hleinargarð í Hjaltastaðaþinghá.  Samtals eru 
Gilsá og Selfljótið um 55 km langt en til þeirra rennur allt 
vatn úr Austurfjöllum á utanverðu Héraði.  Selfljót og Gilsá 
renna samsíða Lagarfljóti á um 30 km kafla.  Jökulvatn 
rennur til Selfljótsins undan smájöklunum í Dyrfjöllum og 
ber litur hennar oft þess merki.  Þar neðan við er Selfljótið 
orðið að stöðuvatni eða sjávarlóni sem kallast Ósar en 
bærinn Unaós dregur nafn sitt af þeim.  Í Selfljótinu er 
ágætis veiði og fuglalíf getur verið fjölskrúðugt. 

       
 Helgi Hallgrímsson 2005:96 

 



   

   

   



   

   

   

Lagarfljótsbrú: 
Fyrsta brúin yfir Lagarfljót var vígð árið 1905 en hafði verið í 
byggingu frá árinu 1901. Hún var byggð á gamla ferjustaðnum 
hjá Ekkjufelli. Brúin var kölluð staurabrú en hún var úr timbi en 
með járnbitum. Brúin stóð óbreytt í um fjóra áratugi en það var 
um árið 1950 sem hún var farin að gefa sig.  Árið 1955 varð 
brúin svo fyrir hnjaski að völdum rekíss og því talið 
nauðsynlegt að endurbyggja hana.  Það var gert veturinn 1956-
1958 og var brúin þá breikkuð og steypar undirstöður fyrir hana.  
Brúin var frá upphafi mikil samgöngubót og hugsanleg forsenda 
þess að þéttbýli myndaðist sitthvoru megin við hana.  Brúin var 
lengi vel lengsta brú landsins. 
        

 Helgi Hallgrímsson 2005:195-204  

Valþjófsstaður: 
Valþjófsstaður í Fljótsdal er fornt höfuðból og kirkjustaður 
frá a.m.k 14. öld.  Kirkjan sem nú stendur er steinsteypt og 
var vígð árið 1966.  Haldið er í fornar hefðir í kirjunni og 
sést það m.a. á ýmsum munum í kirkjunni sem eru frá 18. 
öld.  Í núverandi kirkjunni má sjá eftirmynd af gömlu 
kirkjuhurðinni sem er frá 13. öld. Sú hurð er nú varðveitt á 
Þjóðminjasafninu. Hurðin er talin mikið listaverk.  
Eftirmyndina skar Halldór Sigurðsson frá Miðhúsum.  
Brottfluttir Fljótsdælingar gáfu kirkjunni hana á 
vígsludaginn.  Sóknarprestur Valþjófsstaðaprestakalls er sera 
Lára G. Oddsdóttir. 
 

http://www.nat.is/travelguide/ahugav_st_valtjofsstadur.htm  

Skriðuklaustur: 
Skriðuklaustur er bær í Fljótsdal, rétt norðanmegin við 
Valþjólfsstað.  Staðurinn hét upphaflega Skriða en þar var 
stofnað munkaklaustur undir lok 15. aldar og var það eina 
klaustrið í fjórðungi Austfirðinga.  Það var jafnframt síðasta 
klaustrið á Íslandi sem stofnað var í kaþólskum sið. Talið er að 
þar hafi aldrei verið fleiri en sex munkar og sinntu þeir m.a. 
kennslu. Kirkja var áður fyrr á Skriðuklaustri en var lögð af árið 
1792.  Nú er staðurinn þekktastur fyrir einstakt stórhýsi sem 
Gunnar Gunnarsson skáld reisti þar árið 1939.  Gunnar gaf 
íslenska ríkinu Skriðuklaustur árið 1948 og þar er nú rekið 
menningar- og fræðslusetur, Gunnarsstofnun, sem er starfandi 
allt árið um kring. Síðustu ár hefur verið unnið að 
fornleifauppgreftir á Skriðuklaustri sem m.a. hefur leitt í ljós að 
einhvers konar sjúkrastofnun hafi verið rekin þar. 

     www.skriduklaustur.is 

Gunnar Gunnarsson: 
Gunnar Gunnarsson fæddist 18. maí árið 1889 á Valþjófsstað í 
Fljótsdal og ólst hann þar upp fyrstu ár ævi sinnar.  Hann var elsta 
barn foreldra sinna, Gunnars Helga Gunnarssonar og Katrínar 
Þórarinsdóttur.  Móður sína missti hann þegar hann var þegar hann 
var átta ára gamall og setti það mikið mark á líf hans og 
endurspeglaðist í skrifum hans.  Gunnar byrjaði ungur að yrkja en 
hann var ekki nema 17 ára þegar hann gaf út sínar fyrstu ljóðabækur. 
Hann fór til náms í Danmörku og ákvað svo að gerast rithöfundur á 
dönskum markaði þar sem þar hefði hann fleiri lesendur. Þar hlaut 
hann mikinn frama. Í Danmörku kynntist hann konu sinni, Franzisku. 
Árið 1938 keypti Gunnar Skriðuklaustur og lét reisa þar stórhýsi þar 
sem hann og Franziska bjuggu.  Gunnar lést 21. nóvember 1975 og er 
jarðsettur í Viðey. 

http://www.skriduklaustur.is/islsida/gunnar/gunnar.htm 

Fljótsdalshérað: 
Sveitarfélagið Fljótsdalshérað varð til 1. nóvember árið 2004 
þegar Austur-Hérað, Fellahreppur og Norður-Hérað 
sameinuðust.  Þetta sveitarfélag er það landmesta á Íslandi en 
það nær yfir 8884 ferkílómetra.  Kjarni sveitarfélagsins má 
segja að séu þéttbýlin Egilsstaðir og Fellabær en einnig eru 
þrír minni þjónustukjarnar í sveitarfélaginu, Brúarás, Eiðar og 
Hallormsstaður.  Mikil uppbygging hefur verið síðustu ár í 
sveitarfélaginu sem rekja má til virkjannaframkvæmdanna við 
Kárahnjúka.  Sveitarfélagið rekur m.a. fjóra grunnskóla, fimm 
leikskóla, íþróttamannvirki, tónlistarskóla og fleira.  
Menntaskólinn á Egilsstöðum hefur verið starfandi frá 1979 
og Háskólasetur frá árinu 2003.  Flestir íbúar Fljótsdalshéraðs 
starfa við þjónustu og opinbera starfemi. 

     www.fljotsdalsherad.is  

Valtýr á grænni treyju: 
Þjóðsagan Valtýr á grænni treyju segir af vinnumanni 
sýslumanns sem sendur var suður til Reykjavíkur með 
silfur til smíða.  Þegar vinnumaðurinn kom að sunnan 
fannst hann með banvæn stungusár rétt við Eyjólfsstaði.  
Hann var spurður um hver hefði veitt honum þessa áverka 
og náði hann að stynja upp ,,Valtýr á grænni treyju” áður 
en hann lést.  Valtýr bóndi á Eyjólfsstöðum var ákærður 
fyrir verknaðinn og dæmdur til dauða án þess að sekt 
hans væri sönnuð. Hann var tekinn af lífi á Gálgaás en 
það er klettur rétt austan við þar sem Egilsstaðakirkja 
stendur nú.  Á klettinn er festur skjöldur til minningar um 
atburðinn. 

http://www.snerpa.is/net/thjod/valtyr.htm 

Kirkjur: 
Múlaprófastsdæmi telur sex prestaköll, sautján sóknir og 
sóknarkirkjur og eru margar kirknanna yfir hundrað ára gamlar. 
Á Fljótsdalshéraði eru 3 prestaköll, 12 sóknir og 12 kirkjur. 
Elsta kirkjan á Fljótsdalshéraði er Kirkjubæjarkirkja, vígð 1883 
en sú yngsta er Egilsstaðakirkja, vígð 1974.  Elsta steinsteypta 
kirkjuhúsið er hins vegar Eiríksstaðakirkja sem var vígð 1913. 
Tvær kirkjur, Sleðbrjótskirkja og Vallaneskirkja, voru byggðar 
eftir teikningu Guðjóns Samúelssonar. 
 

http://kirkjan.is/mulaprofastsdaemi/?profastsdaemid 
http://www.kirkjan.is/?trumal/kirkja/juli_2002 

http://www.fljotsdalsherad.is/index.php?option=content&task=view&id=198 

Sænautasel: 
Sænautasel er gamalt býli frá árinu 1843 og stendur það við 
suðurenda Sænautavatns. Þar var búið í eina öld að 
undanskyldum nokkrum árum eftir öskufallið. Í dag er rekið þar 
eins konar safn og búa starfsmenn í húsinu yfir sumartímann. Þeir 
eru þar með húsdýr og búskap og er gestum velkomið að fylgjast 
með daglegum störfum þeirra. Boðið er upp á leiðsögn um selið 
og fróðleik um sögu Jökuldalsheiðarinnar. Gestir fá að bragða á 
þjóðlegum mat í búrinu og þiggja kaffi og nýsteiktar lummur í 
eldhúsinu. Á fyrri hluta 20. aldar gisti Halldór Laxness eina nótt í 
Sænautaseli. Talið er að á þeirri ferð hafi hann fengið margar 
fyrirmyndir í sögu sína Sjálfstætt fólk 
 

http://isl.east.is/Forsida/Baejarfelog/Egilsstadir/Ahugaverdirstadir/View/104  

Stórurð: 
Stórurð er einstök náttúruperla undir Dyrfjöllum 
vestanverðum. Fjórar stikaðar leiðir eru þangað, þar af tvær af 
Vatnsskarðsvegi. Önnur er vestan megin, nokkuð ofan við Unaós 
en hin er af háskarðinu. Urðin er undraheimur sem vert er að gefa 
sér góðan tíma til að skoða.Talið er að hún hafi myndast á þann 
hátt að hamrablokkir hafi fallið niður á ísaldarjökulinn og hann 
síðan borið þær fram dalinn og bráðnað undan þeim þar.Á milli 
þeirra hafa síðan myndastst sléttar flatir og tjarnir og beggja 
vegna urðarinnar renna svo ár. 
 

http://isl.east.is/Forsida/Baejarfelog/Egilsstadir/Ahugaverdirstadir/View/106 

 



   

   

   



   

   

   

Dyrfjöll: 
Dyrfjöll standa vörð um byggðina í austri og eru á milli 
Fljótsdalshérðas og Borgarfjarðar eystra. Þau er 1136 m á hæð 
og klofin af djúpu hamraskarði sem kallað er Dyr og draga þau 
nafn sitt af því. Dyrfjöll eru oft nefnd útverðir Austfjarða í 
norðri. Þau eru talin hafa myndast fyrst sem askja, 300-350 m 
þykkir móbergsstapar eru undir fjölda blágrýtislaga. Dyrfjöllin 
sjást víða að af Austurlandi þar sem þau rísa tignarleg til 
himins. Í Dyrfjöllum er að finna einstaka náttúruperlu, Stórurð. 
 

http://isl.east.is/Forsida/AhugaverdirStadir/Skodastad/84 
 

http://visit.is/visit/attractions.asp?attraction_id=164 

 

Fellabær: 
Fellabær er í Fellasveit sem liggur norðan við Lagarfljót, milli 
Fljótsdals og Hróarstungu. Sveitin dregur nafn sitt af fellunum sem 
rísa í kringum hana. Við norðurenda Lagarfljótsbrúarinnar stendur 
þéttbýliskjarninn Fellabær, en í honum er gamall sveitabær sem 
heitir Helgafell. Það var svo árið 1960 sem bændur, flestir úr 
Fellum, stofnuðu Verzlunarfélag Austurlands á Hlöðum, sem var 
með útibú í Egilsstaðakauptúni. Þar voru einnig bifreiða- og 
vélaverkstæði, einangrunarplastgerð, veitingasala með 
ferðamannaþjónustu og samkomusal, trésmíðaverkstæði og 
vegagerðaraðstaða. Samkvæmispáfinn var eitt sinn í Fellabæ og var 
það í fyrstu veitinga- og samkomusalur en síðar 
vefnaðarvöruverslun. 
 

Ármann Halldórsson 1974:372  & 387 

Möðrudalur: 
Möðrudalur er sá bær sem liggur hæst allra bæja í Íslandi og er 
hann í 469 m hæð yfir sjó. Möðrudalur var lengi vel við 
hringveginn en eftir að hringvegurinn var færður er Möðrudalur 
úr alfaraleið.  Landrými á Möðrudal er mikið og víðsýnt mjög. 
Sést drottning fjallanna, Herðubreið, vel þaðan og einnig 
Dyngjufjöll og Kverkfjöll. Í Möðrudal er merkileg lítil kirkja sem 
Jón Stefánsson, þá bóndi í Möðrudal, reisti til minningar um konu 
sína, Þórunni Vilhjálmsdóttur. Kirkjan var vígð 4. september 
1949. Jón gerði sjálfur altaristöfluna sem sýnir Krist halda 
fjallræðuna og þykir taflan athyglisverð og sérstæð.  
 

http://visit.is/visit/attractions.asp?attraction_id=259 

Hengifoss: 
Hengifoss er þriðji hæsti foss á Íslandi um 118 m hár. Hann er í 
norðanverðum Fljótsdal við innri enda Lagarfljóts. Hengifoss er 
í Hengifossá sem á upptök sín í Hengifossárvatni á 
Fljótsdalsheiði. Í Hengifossá eru tveir aðalfossar, Hengifoss og 
Litlanesfoss. Litlanesfoss er umkringdur stuðlabergsmyndunum 
en Hengifoss fellur fram af blágrýtisbrún. Í Hengifossi finnast 
steingerðir trjástofnar sem vitna til mun hlýrra loftslags. Á milli 
blágrýtislaganna eru þunn, rauð leirlög.  
Þegar lítið er í ánni er hægt að ganga á bak við Hengifoss og 
skoða hellisskúta þar.  
 

http://visit.is/visit/attractions.asp?attraction_id=245 
 

http://www.nat.is/travelguide/fossar_haestu.htm 

Hafrahvammagljúfur: 
Hafrahvammagljúfur er heiti sem notað er bæði yfir 
Dimmugljúfur og Hafrahvammagljúfur. Ysti hluti gljúfranna 
miklu er oftast nefndur Hafrahvammargljúfur og er þessi hluti 
þeirra um 3 km langur.  
Þar sem Hafrahvammagljúfur og Dimmugljúfur mætast heitir 
Gljúframót.  
Dimmugljúfur eru innri hluti gljúfranna miklu og eru þau um 4 
km á lengd. Þau eru oft talin hrikalegustu árgljúfur á Íslandi og 
eru á bilinu 50-150 m djúp. 
Það er Jökulsá á Brú á heiðurinn af því að grafa þessi hrikalegu 
gljúfur. 
 

http://isl.east.is/Forsida/AhugaverdirStadir/Skodastad/150 

 

Laugavellir og Laugavalladalur: 
Norðvestur af Hafrahvammagljúfrum er afskekktur dalur sem 
heitir Laugavalladalur. Þar er jarðhitasvæði og heitar 
lækjarsprænur renna um hann og er þar einnig að finna litla laug 
sem hægt er að baða sig í. Árið 1900 byggðu ung hjón sér bæ í 
dalnum og er heita lind að finna þar sem áður var bæjarveggur. 
Vorið 1906 skall á öskubylur og bóndinn fór út að bjarga fénu. 
Það tókst ekki og bóndanum var það um megn. Hann tók inn 
refaeitur og lést. Unga konan flutti þá í burtu og þar með lauk 
byggð í Laugavalladal. 
 

http://isl.east.is/Forsida/AhugaverdirStadir/Skodastad/149 
 

http://www.fljotsdalsherad.is/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=81 

Grímsárvirkjun: 
Fyrsta virkjun til samveitu á Héraði var Grímsárvirkjun. 
Hún var byggð á árunum 1955-1958 og ekki voru allir á 
eitt sáttir um byggingu hennar og töldu margir að hún væri 
of lítil fyrir það svæði sem hún átti að þjóna. Stórflóð varð í 
ánni haustið 1957 en það olli ekki teljandi tjóni. Þegar 
virkjunin var gangsett 15. júní 1958 var hún þegar orðin of 
lítil. Aðalstíflan er 60 m löng og allt að 12 m há. Rennsli 
Grímsár er sveiflukennt og hafa því truflanir verið á rekstri 
virkjunarinnar allt frá upphafi, þó helst að vetrarlagi.  
 

Helgi Hallgrímsson 2005:249-251 

Lagarfossvirkjun: 
Árið 1942 voru hugmyndir um Lagarfossvirkjun fyrst reifaðar á 
Alþingi. Árið 1954 var virkjun Lagarfoss heimiluð af Alþingi en 
þó varð Grímsárvirkjun fyrir valinu. Lagarfossvirkjun komst aftur 
á dagskrá árið 1966, en það er ekki fyrr en 1970 sem 
iðnarráðherra ákveður Lagarfossvirkjun. Framkvæmdir hófust  
haustið 1971 og stíflugerðinni lauk 1973 en orkuvinnslan hófst 4. 
mars 1975. Byggja átti Lagarfossvirkjun í þremur áföngum en sá 
þriðji komst ekki til framkvæmda vegna takmörkunar á 
hámarkshæð Lagarfljóts við Lagarfljótsbrú. Vegna 
Kárahnjúkavirkjunar og álvers í Reyðarfirði hefur verið ráðist í 
stækkun Lagarfossvirkjunar. 
 

Helgi Hallgrímsson 2005:252-256 

Kárahnjúkavirkjun: 
Kárahnjúkastífla er eitt mesta mannvirki á Íslandi og voru ekki 
allir á eitt sáttir um byggingu hennar. Kárahnjúkavirkjun eða 
virkjun á þessu svæði á sér langan aðdraganda og upphaflega var 
talað um Fljótsdalsvirkjun en raunin varð Kárahnjúkavirkjun. 
Kárahnjúkastífla er nær 200 metra há og 700 metrar að lengd. 
Desjárstífla er 68 metra há og 1100 metrar og Sauðárdalsstífla 29 
metra há og 1100 metrar að lengd. Ufsarstífla er 37 metra há og 
600 metrar og Kelduárstífla er 26 metrar og lengd hennar er 1700 
metrar. Jarðgöng tengd virkjuninni eru 11 talsins og eru þau alls 
um 72 km. 
Hálslón er 57 ferkílómetrar þegar það er fullt og 25 km að lengd. 
Vatnshæðin er 625 m.y.s. þegar það er fullt, en lágmarkshæð 
vatnsborð við rekstur er 575 m.y.s. 
 

http://www.karahnjukar.is/article.asp?catID=201&ArtId=250 



   

   

   



   

   

   

Páll Ólafsson: 
Páll Ólafsson fæddist á Seyðisfirði 8. mars 1827. Páll giftist 
fyrri konu sinni, Þórunni Pálsdóttur frá Hallfreðarstöðum, árið 
1856. Þar bjuggu þau hjónin og óx hann til vegs og virðingar 
og gegndi ýmsum ábyrgðarstörfum. Hann sat meðal annars á 
Alþingi. Þórunn lést 1880 og nokkrum árum síðar giftist Páll 
seinni konu sinni, Ragnhildi Björnsdóttur frá Eyjólfsstöðum á 
Völlum. Páll orti mikið af kvæðum til Ragnhildar og eru mörg 
þeirra talin vera með því besta sem sést hefur í íslenskum 
kveðskap. Á Minjasafni Austurlands er að finna muni úr eigu 
Páls. Meðal annars er þar að finna kommóðu frá 
Hallfreðarstöðum, brauðhníf, smjörkúpu og brennivínsfleyg. 
Minnisvarði um Pál er í Hallfreðarstaðalandi. 
 

 

Miðhús: 
Á Miðhúsum fannst árið 1980 silfursjóður frá 10. öld. Þetta er 
langstærsti sjóður forns silfurs sem fundist hefur hér á landi og er 
hann varðveittur á Þjóðminjasafni Íslands. Sjóðurinn telur 44 
silfurhluti sem bæði eru stórir og smáir og einnig brotasilfur, sem 
notað var til greiðslu, og skartgripir eða hlutar af þeim.  
Á Miðhúsum er talið að hafi verið haldnar skemmtanir og þar hafi 
fyrsta hótel á Héraði verið.  
Á Miðhúsum er Listiðjan Eik þar sem meðal annars er að finna 
fallegt handverk, unnið úr íslenskri náttúru. 
 

http://www.fljotsdalsherad.is/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=81 
 

http://thjodminjasafn.is/syningar/eldrisyningar/nr/289 
 

 

 

Eiðar: 
Eiðar eru fornt höfðingjasetur allt frá söguöld. Árin 1883-1918 var 
starfræktur búnaðarskóli á Eiðum, en 1919 var honum breytt í 
alþýðuskóla. Alþýðuskólinn á Eiðum var svo lagður niður 1998 en þá var 
búið að sameina hann Menntaskólanum á Egilsstöðum. Á Eiðum eru 
miklar byggingar og meðal annars íþróttasalur og sundlaug. Eignir 
Alþýðuskólans á Eiðum og jarðirnar Eiðar og Gröf voru seldar til 
Sigurjóns Sighvatssonar og Sigurðar Gísla Pálmasonar í júlí 2001. 
Hugmynd þeirra er að starfrækja alþjóðlega mennta– og menningarstöð á 
Eiðum.  
Grunnskóli er einnig á Eiðum svo og prestsetur og kirkja. Áður fyrr var 
íþróttavöllur Ungmenna- og íþróttasambands Austurland á Eiðum en eftir 
tilkomu Vilhjálmsvallar á Egilsstöðum hefur svæðið á Eiðum lítið verið 
notað. Langbylgjusendir Ríkisútvarpsins er á Eiðum og var hann formlega 
tekinn í notkun 18. nóvember 1999. 

http://isl.east.is/Forsida/Baejarfelog/Egilsstadir/Ahugaverdirstadir/View/136 
 

http://visit.is/visit/attractions.asp?attraction_id=284 
 

http://www.ruv.is/heim/upplysingar/um/dreifikerfi/langbylgja/  

Kjarvalshvammur: 
Í hvammi stutt frá Ketilsstöðum í Hjaltastaðaþinghá dvaldi 
Kjarval í tjaldi í tvö ár í kringum 1948. Bóndinn gaf honum 
síðan skikan og byggði fyrir hann kofa. Kjarval dvaldi oft í 
Kjarvalshvammi og þar málaði hann margar af sínum frægustu 
myndum. Þetta er eina fasteignin sem Kjarval átti, en bátaskýli 
var líka í Kjarvalshvammi fyrir bát sem Kjarval á að hafa siglt 
niður Selfljót til sjávar. 
 

http://www.fljotsdalsherad.is/index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=81 

 

 

 
 

 


