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Yfirlýsing höfundar 

 

Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin af mér 

og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 

 

Reykjavík, ágúst 2009 

 

___________________________ 

 

Guðrún Björk Benediktsdóttir 
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Ágrip 

 
Markmið þessa verkefnis er að finna hvort menningarverðmæti sé að finna á eyðijörðinni 

Kambi og að gera sér grein fyrir hvernig fólkið sem þar bjó og hafði sitt lífsviðurværi af, nýtti 

sér náttúruna og auðlind hennar sér í hag. Til að finna svarið, var gerð greining á náttúrufari, 

sögu og menningu og minjum. Niðurstöður síðan settar fram í kort sem sýnir 

menningarminjar, og síðan eru lokaorð þar sem fram kemur hugmynd að tillögu til 

verndunar. 
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Þakkir 

 
Ég vil þakka leiðbeinendum mínum Auði Sveinsdóttur og Ragnhildi Sigurðardóttur fyrir 

leiðbeiningar og ráðgjöf við gerð á ritgerð þessari. Landbúnaðarháskóli Íslands fær þakkir 

fyrir aðgang að gögnum fyrir kortagerð með landfræðilegum upplýsingum og aðgang að spot 

gervitunglamynd af Kambi. Sérstakar þakkir fá Haukur Jóhannesson jarðfræðingur fyrir gögn 

og ábendingar og Kristinn Sæmundsson fyrir upplýsingar og mynd af Kambi. Einnig Lýður 

Hallbertsson og Þórður Magnússon fyrir frábæra siglingu út að Kambi og til baka, með 

systkynum fyrrum ábúendum þeim Jónu Guðlaugsdóttur, Pálínu Guðlaugsdóttur og Trausta 

Guðlaugssyni sem jafnframt gáfu ýmsar upplýsingar um staðinn. Þakkir fær Oddný 

Þórðardóttir oddviti Árneshrepps fyrir upplýsingar um Árneshrepp. Fjölskylda mín fær 

sérstakar þakkir fyrir að sýna mér mikla umburðarlindi meðan á námi stóð og við gerð 

ritgerðarinnar. Að öllum öðrum ólöstuðum vil ég þakka þeim sem stóðu mér næst og hvöttu 

mig í námi, og gættu barna minna þegar þannig stóð á. 
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1. Inngangur  

 

Á ferð um landið má víða sjá eyðibýli sem hafa verið yfirgefin fyrir mörgum árum og 

áratugum. Þau vekja mann til umhugsunar um sögu þeirra og hvort einhver 

menningarverðmæti séu falin í þeim eða í umhverfi þeirra. Eyðibýlið Kambur er eitt af 

mörgum í Árneshreppi á Ströndum. Árneshreppur er landfræðilega afmarkaður og er á 

margan hátt einstök jaðarbyggð. Þar eru fjölbreyttar minjar um búsetu, sögu og atvinnuhætti 

þjóðar. Minjar sem varðveita sögu um verklag genginna kynslóða, sem skrifuð hefur verið í 

landið mann fram af manni og mótað þá þekkingu sem þjóðin býr yfir. Þekking sem veitir 

skilning á búsetu fyrrum kynslóða og á þær aðstæður, sem þessar kynslóðir höfðu framfærslu 

af og lifðu á. Saga um búsetu þessara jaðarbyggðar er þjóðarauður þar sem verklag og 

lifnaðarhættir og atvinnusaga eru mikilvæg menningarverðmæti sem ber að varðveita, en með 

varðveislunni verða til verðmæti sem getur gefið ennmeiri verðmætasköpun.  

Jörðin Kambur vakti áhuga minn vegna kunnugleika míns við jörðina frá búsetu fjölskyldu 

móður minnar. Kambur er sérstakur fyrir þær sakir að í dag er bæjarstæðið úr alfaraleið við 

allar vegasamgöngur. Einnig að í árdaga allt frá landnámi fram til 1954 var Kambur talinn 

nytja og hlunnindajörð. Hvernig nýtti maðurinn sér landgæði Kambs til lífsviðurværis og 

framfærslu? Til að leita svara: Eru menningarverðmæti falin í eyðibýlinu Kambi og ef svo er 

hafa þau eitthver gildi? Til að svara þessum spurningum eru greiningar gerðar á staðháttum til 

að fá fram sérstöðu sem jörðin Kambur býr yfir. Út frá greiningum er fengin niðurstaða á 

hvort þar sé að finna menningarverðmæti og í framhaldi fengin niðurstaða og síðan lokaorð 

með umræðu og tillögu.   

Mikill áhugi er á Norðurlöndunum um varðveislu menningarlandslags. Standa Norðmenn þar 

fremstir í flokki og sú þekking er höfð til hliðsjónar við greiningu á náttúru og 

menningarlandslagi. Í þessum skrifum er stuðst við norskt rit við uppbyggingu ritgerðar sem 

gefið var út í tveimur bindum; Natur- og kulturlandskapet í arealplanleggingen 1. 

Regioninndeling av landskap og 2. Forvaltning av ressurser og verdier, 1987. Umrætt rit er 

samnorrænt verkefni um skipulag á náttúru og menningarlandslagi í svæðisskipulagi. 
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2. Gögn og aðferðir 

 

2.1 Vinnuferill 

Í vinnuferlinu er byrjað á að safna upplýsingum um svæðið sem byggðar eru á staðreyndum. 

Úr upplýsingunum eru unnar greiningar og landsvæðið metið og flokkað. Tekin voru tvö 

viðtöl við fyrrverandi ábúendur á Kambi og farin vettvangsferð.  

 

2.2 Gögn 

Til að fá svar við ritgerðarspurningunni eru bæði fræðileg og tæknileg gögn skoðuð. 

Landfræðilegar upplýsingar er fengnar frá Landbúnaðarháskól Íslands úr gagnagrunni 

landupplýsingakerfa (LUK) og með spot-gervitunglamynd. Með landfræðilegum 

upplýsingum má sjá landfræðilega sérstöðu eyðibýlisins svo sem staðhátt og hæðarlegu sem 

sett eru fram í kortum. Út frá fræðilegum gögnum má sjá uppbyggingu landsins og 

landslagsins ásamt búsetusögu mannsins. Munnlegar heimildir voru fengnar til að staðfesta 

notagildi nokkurra tófta. Myndir teknar til að sýna útlit og ástand minja. Úr 

gagnaupplýsingunum voru unnar greiningar sem teknar voru saman og ýmist settar í ritmál 

og/eða myndrænt á kort. 

 

2.3 Aðferðir 

Greiningaraðferð er eins og í áður nefnda norska riti, er skipt upp í þrjá hluta; náttúrufar, saga 

og menning og minjar. Þessum þremum hlutum er svo skipt upp í frekari greiningar þætti. 

Markmið með greiningum er að sjá tækifæri og hömlur í landslaginu sem hafa mótað þá 

byggð og menningu sem þar var. Í lokin eru greiningarnar teknar saman í kort sem sýnir 

menningarverðmæti. 

 

Orðaskýringar 

Orðið menning kemur strax fyrir í ritgerðarspurningu. Til að ganga út frá að sami skilningur 

sé á merkingu orðsins er best að skoða skilgreiningu Íslensku Alfræði Orðabókarinnar á 

orðinu.  

„menning: sú heild þekkingar,siðferðis, trúar og tákna sem er undirstaða mannlegs samfélags. 

Þróun menningar byggist á hæfni mannsins til að læra, beita þekkingu til að bregðast við 

breyttum aðstæðum og miðla þekkingunni til komandi kynslóða. Það kemur m.a. fram í 
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verkmenningu, þar sem t.d. klæði og híbýli koma í stað náttúrulegrar hæfni til að standast 

kulda, trúarbrögðum, siðum, hugmyndum, listum, menntum og tungumáli.“ 

Til einföldunar má því segja að menning er þekking á verklagi sem samfélag mótar með sér 

og lætur í arf til komandi kynslóða.  

Í upphafi verkefnis er getið um stærð jarðar í dýrleika frá fyrri tíma. Jarðardýrleiki er 

mælieining um getu jarðar til að framfleyta mörgum einstaklingum. Eitt hundrað í jörð 

jafngilti kúgildi á síðari öldum, en kúgildi var jafnt og sex ærgildi sem var til framfærslu eins 

manns (Sturla Friðrisksson, 1996). Við mat á landi í Strandasýslu var lagt til grundvallar að 

jarðarhundrað skyldi vera 150 króna virði (Pétur Jónsson, 1947).   

Í kaflanum um Árneshrepp er þess getið að nokkrir staðir séu á náttúruminjaskrá en skráin 

inniheldur upplýsingar um friðlýstar náttúruminjar sem vert er að vernda. En náttúruminjar 

eru náttúrumyndanir og lífverur, búsvæði þeirra, landsvæði, vistkerfi og vistgerðir 

(Umhverfisstofnun, 2009a). Með friðlýsingu er náttúra tekin frá og hlíft til framtíðar með því 

að varðveita sérstæðar jarðmyndananir, landslag eða lífríki (Umhverfisstofnun, 2009b). 
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3. Kambur við Veiðileysufjörð 
 

3.1 Staðsetning 

Jörðin Kambur er kennd við fjallið Kamb sem er í Árneshreppi í Strandasýslu á Vestfjörðum 

sjá kort 1. 

 

 

Kort 1. Kambur í Árneshreppi á Ströndum. 

 

Fjallið Kambur kom inn á sjókort sem Reykjarfjarðarkambur á nítjándu öld sem seinni tíma 

nafn sem sjómenn er ekki þekktu til notuðu. Í dag hefur verið gerð leiðrétting á nafninu 

(Haukur Jóhannesson, 2009). Kambur gengur út í sjó og skilur að tvo firði, Reykjarfjörð til 

norðurs og Veiðileysu til suðurs.  

Í jarðarbók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns sem unnin var á árunum 1706 til 1710 um 

Strandasýslu, náði jarðlega Kambs frá Kjós í Reykjarfirði og að Veiðileysu í Veiðileysufirði 

(1984). Í dag afmarkast jörðin við jarðirnar Veiðileysu að sunnanverðu og Kúvíkur að 

norðanverðu. Til að hafa það nákvæmt segir í Landamerkjabók fyrir Strandasýslu, samkvæmt 

örnefnaskrá fyrir Kamb: "Milli Kambs og Halldórsstaða ræður Viðvíkurlækur merkjum“ en 
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jörðin Kúvík byggðist upp í landi Halldórsstaða. „Milli Kambs og Veiðileysu eru landamerki 

úr svonefndum Merkisteini við sjóinn, ræður bein sjónhending til fjalls" (1889).  

Að fara út að Kambi er ekki á hvers manns færi. Þangað liggur enginn vegur og hefur aldrei 

gert. Þar er að vísu vegaslóði á köflum sem gerður var hér áður fyrr en á milli eru hálfgerðir 

kindaslóðar til að fara eftir. Allar ferðir voru og eru farnar fótgangandi, á hestum eða 

sjóleiðina á skektu.    

 

3.1.1 Umhverfi Kambs 

Þegar komið er inn Veiðileysu blasir við fjallgarðurinn Kambur. Hann er tignalegur ásýndar 

og er hæð hans 549 m. (Hans H. Hansen & fl., 2006). Kamburinn er skörðóttur og státar af 

nokkrum tindum. Austast á Kambinum en þó ekki alveg yst, er nes sem liggur út frá 

hamrabelti og er þar undirlendið mest. Upp af hömrunum tekur við brött fjallshlíð, sem 

mjókkar eftir því sem ofar dregur. Fyrir um miðju Kambsfjalls er á kafla mikið stórgrýti sem 

fallið hefur úr hlíðinni og nefnist það svæði Hraun. Hraunið liggur út með ströndinni 

Trogaströnd. Í hrauninu er að finna sérstakan stóran stein sem er allur hólfaður öðru megin en 

sléttur þeim megin sem hann snýr að hlíðinni og gengur hann undir nafninu Gægir, sjá mynd 

1 (Jóna Guðlaugsdóttir, 2009). Vestan við Kamb er Fýldalsfjall með Hlöðuskörð á milli. Upp 

frá Fýldalsfjalli kemur Fýldalsskarð og þar innaf Illviðrishnúkur á Veiðileysuhálsinum 

(Haukur Jóhannesson, 2001).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1.  

Steinninn Gægir. 

 

Bæjarstæði Kambs er fyrir miðju á nesinu. Umhverfis heimatúnið eru tóftir af hlöðnum 

görðum. Í suðvestur af bæjarstæði er vík sem nefnist Laugarvík og dregur hún nafn sitt af 
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heitum uppsprettum sem þar eru (Haukur Jóhannesson, 2009). Utan við víkina taka bakkar 

við sem nefnast Húsabakkar. Til suðausturs af bæ, út við strönd er Lending fyrir báta til að 

lenda (Jóna Guðlaugsdóttir, 2009). Austur af bæ er sandfjara sem heitir Sandoddi og 

norðaustar af bænum er ysti hluti nessins, Snasir. Til norðausturs frá túngarði er farið um 

Melinn og áfram með Nautahjalla og erum við þá komin í norðurhlíð fjallsins (Haukur 

Jóhannesson, 2001). Á ysta oddinum má sjá vítt til beggja fjarðar og út með en þó mismikið 

inn með þeim. Upp frá Nautahjalla Reykjarfjarðar megin er brött hlíð sem upphlaðinn vegur 

liggur um. Þegar komið er að Gathamarsvík tekur önnur löng vík við er nefnist Heilsubót 

(Haukur Jóhannesson, 2001). Þar innanvið er Stekkjarnes og utarlega á nesinu er lækur sem 

sagan segir að Guðmundur góði biskup hafi vígt og ber einnig heitið Heilsubót. Þegar innar 

kemur með hlíðinni, dregur mjög úr halla hennar og meðfram ströndinni liggja víkur og nes 

sem bera samheitið Látur (Jóna Guðlaugsdóttir, 2009). Jarðarmörkin eru svo við Viðvíkurlæk 

eins og áður er getið en ofar í hlíðinni taka nokkrir hjallar við af öðrum. Farið er í gegnum 

land Kúvíkur, með vegslóða sem liggur að Veiðileysuhálsi. 

 

Kort 2. Örnefni á Kambi. 
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3.2 Árneshreppur 

Árneshreppur er nyrsta sveitarfélagið í Strandasýslu á Vestfjörðum og sá fámennasti á 

landinu samtals 49 manns (Hagstofa Íslands, 2009a). Hreppurinn nær frá Geirhólmi við 

Skjaldabjarnarvík í norðri og inn fyrir Kolbeinsvík að örnefni sem heitir Speni í suðri, kort 1 

(Sigurður Gíslason, 1952). Speni á sér sögu sem segir að tröllskessa sem bjó í 

Kolbeinsvíkurfjalli hafði ímugust á bónda sem bjó í Kolbeinsvík. Skessunni fannst byggð 

hans þrengja svo að sér að hún að hún tók til sinna ráða. Nótt eina settist hún á fjallseggjarnar 

og spynti fram vænni sneið af fjallinu í átt að bænum. Tröllskessan áttaði sig ekki á því, að 

Guðmundur biskup hinn góði gisti hjá bóndanum þessa sömu nótt. Vaknaði Guðmundur við 

hávaðann í grjóthruninu og vatt sér út fyrir bæinn og sá hvað verða vildi. Breiddi hann út 

faðminn og sagði: “Hjálp þú nú, drottinn, eigi má veslingur minn“. Í sama mund stöðvaðist 

grjóthrunið og hefur ekki hreyfst síðan (Jóhann Hjaltason, 1952). 

Í gegnum tíðina hefur Árneshreppur státað af fjölbreyttu mannlífi og atvinnulífi. Á 17. öld og 

fram á 19. öld var stunduð hákarlaveiði. Myndaðist lítið fiskiþorp á Gjögri þaðan sem skipin 

voru gerð út frá. Afurðinn var kæst til heimabrúks en lifrabræðsla seld kaupmönnum. Upp úr 

aldamótum nítjánhundruð hófust síldveiðar á Heklunni sem er rétt utan við Kúvíkur. Í 

framhaldi hófst síldarsöltun á mörgum stöðum sem sjá má á korti 3; Djúpavík (sjá mynd 2), 

Eyri, Kleifarstöð, Teigastöð, Valleyri og á Munaðarneshlíð (Haukur Jóhannesson, 2009). 

Stóð starfsemin til 1919 er stóra „krakkið“ varð, en þá varð hrun á mörkuðum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2.  

Síldarverksmiðjan á Djúpavík. 

 

Blómaskeið hreppsins var um miðja síðustu öld þegar síldarævintýrið náði hámarki. Þá risu 

síldarverksmiðjur á Djúpavík og á Eyri og urðu til fjölmörg störf við síldarvinnslu. Skráður 
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íbúafjöldi á þeim árum fór í 515 árið 1940, mynd 3 (Hagstofa Íslands, 2009a,b). Þegar síldin 

hvarf á sjötta áratugnum, var verksmiðjum lokað, fólk fluttist brott og margar jarðir fóru þá í 

eyði. Eftir stóð byggð um og við Trékyllisvík með dreifða þjónustu um byggð Árneshrepps. 

Skráð lögbýli við síðustu áramót eru 10 talsins (Oddný Þórðardóttir, 2009).  

 

 

Mynd 3. Mannfjöldi Árneshrepps 1901 – 2009. 

 

Árneshreppur býr yfir stórbrotinni og hrikalegri náttúru sem gefur Árneshreppi sérstöðu og 

eru nokkrir staðir á náttúruminjaskrá. Staðir eins og Drangaskörð sem er stórskorinn 

klettarani sem mótaður er af rofi jökla frá ísöld, Grásteinn stór granítsteinn í Trékyllisvík sem 

talin er að hafi borist til landsins með hafís undir lok ísaldar og síðan er það fjalllendið milli 

Veiðileysu og Kaldbaksdals ásamt dalnum þar er landslagið margbreytilegt og stórskorið allt 

niður að grunnsævi (Umhverfisstofnun, 2009c). Á Náttúruverndaráætlun 2004 – 2008 (engin 

ný áætlun komin) er tillaga Umhverfisstofnunar um friðlýsingu á svæði frá Ingólfsfirði og að 

Reykjarfirði eftir brúnum Fýldalsfjalls og Kambs til sjávar við bæinn Kamb. Verndunartillaga 

er búsvæði sem felur í sér plöntur,  dýr, jarðmyndanir, landslag og menning/saga og er hluti 

af svæðinu þegar á náttúrumynjaskrá (Umhverfisstofnun, 2009d).  

Víða eru heitar uppsprettur í hreppnum og bera sumir staðir nafn sitt af uppsprettunum eins 

og Reykjarfjörður og Reykjanes, en sú auðlind hefur ekki verið fullnýtt. Má þar til dæmis 

nefna á Gjögri og Reykjanesi, þar er jarðhiti hæstur 70 - 80° C og vatnsmagn tugir lítra á 

sekúndu (Haukur Jóhannesson, 2009). Krossneslaug er með heitt vatn frá heitri uppsprettu 

ofar í hlíðinni, en laugin er undir berum himni í fjörukampinum norðan við Krossnes, mynd 

4.  
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Mynd 4.  

Krossneslaug og 

Reykjaneshyrna. 

 

Á huglæga sviðinu eru þjóðsagnaverur eins og álfar, tröll, forynjur og aðrar vættir hluti af 

lífinu á Ströndum (Haukur Jóhannesson, 2001). Að ógleymdum galdraofsóknum sem voru á 

17. öld, en þá voru þrír galdramenn brenndir á báli í Trékyllisvík. Í fjallinu Reykjaneshyrna 

(mynd 4) í Trékyllisvík er stór hellir, Þórðarhellir og fara tvennar sögur af því um hvort 

hellirinn sé kenndur við Þórð sakamann eða Þórð galdramann.  

Á sumarmánuðum fjölgar iðulega um allt að helming í hreppnum. Brottfluttir íbúar koma 

„heim“ til að njóta hlunninda jarða sinna eða til sumardvalar (Stefán Gíslason, 2000). Fjöldi 

ferðamanna sem að sækja Árneshrepp eykst með hverju ári. Ferðamenn heillast af 

náttúrufegurð, sögu og menningu svæðisins, auk forvitni þeirra við eyðibýlin. Fjölgun 

ferðamanna fær þó misgóðar undirtektir hjá heimamönnum.  
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Kort 3. Fornar síldarstöðvar í Árneshreppi. 
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3.3 Aðliggjandi jarðir við Kamb  

 

3.3.1 Kúvíkur  

Kúvíkur (mynd 5) er jörðin sem liggur norðanmegin við Kamb, Reykjarfjarðarmegin. Þar var 

aðal verslunarstaður Strandamanna á öldum áður. Um 1600 sigldu þangað danskir 

selstöðukaupmenn og versluðu á sumrum og þá aðallega lýsi (sel-, hval- og hákarlalýsi) 

(Haukur Jóhannesson, 2001). Einokunarkaupmenn tóku höfnina í Reykjarfirði á leigu á 17. 

öld. Verslunin var ekki vel sinnt og komu vörur annað hvert ár eða sjaldnar. Eftir aldamótin 

1800 settust danskir kaupmenn þar að og stunduðu viðskipti og útgerð fram til 1820. Tveimur 

árum seinna varð Jón Salómonssen verslunarstjóri við verslunina til ársins 1847 er hann lést 

(Pétur Jónsson, 1947). Kona Salómonsens, Sigríður Benediktsdóttir fékk manninn sinn til að 

breyta Kúvíkurnafninu í Reykjarfjörð þar sem óvirðing þótti að Kúvíkur nafninu (Jóhann 

Hjaltason, 1952). Þá tók Þórarinn Stefánsson amtmanns Þórarinssonar við sem verslunarstjóri 

fyrir Hillebrandt stórkaupmann. Síðar eða í byrjun árs 1854 tók sonur hans Þórarins, Jakob 

Jóhann Thorarensen við og rak verslunina til æviloka. Samhliða verslunarrekstri var einnig 

landsímastöð og póstafgreiðsla (Pétur Jónsson, 1947). Jakob J. Thorarensen rak verslunina 

legst eða fram í andlát, árið 1911. Þórarinn og bræður hans og margir afkomendur þeirra tóku 

upp nafnið Thorarensen (Jóhann Hjaltason, 1952). Eftir daga Thorarensens var Carl Jensen 

kaupmaður á Kúvíkum og rak útgerð og fiskverslun. Verslunarreksturinn stóð fram yfir 

seinna stríð eða þar til að Kúvíkur fór í eyði árið 1949. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5.  

Kúvíkur fyrri tíma. 
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Frá Kúvíkum voru gerð út hákarlaskip og má sjá þar minjar frá þeim tíma (Haukur 

Jóhannesson, 2001). Á Hólmum var einnig síldarsöltunarstöð er Norðmaður að nafni Hestnes 

byggði um 1900 og stóð í nokkur ár (Jóhann Hjaltason, 1952). Stöðvarhúsið stóð áfram í 

nokkur ár þar til það fauk í heilu lagi út á Reykjarfjörðinn. Hekla er hamrabelti fyrir innan 

Hólma rétt við Kúvíkur. Þar var sérstök bryggja að því leitinu til að bryggjan var planki sem 

lá meðfram klettunum sem bátar lögðust upp að, þar sem dýpið var svo mikið við klettana, 

mynd 6. Enn í dag má finna lykkjur sem voru landfestar báta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6.  

Hekla í Reykjarfirði. 

 

Byggingarnar sem Thorarensen og Carl Jensen létu reisa þóttu með þeim flottustu á sínum 

tíma. Á Kúvíkum eru eingöngu tóftir eins og sjá má á mynd 7 og bræðslupottur eftir 

lýsistímann. Hús Carls Jensens var rifið og flutt yfir á Kaldbaksvík og stendur þar enn. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7.  

Tóftir á Kúvíkum. 



 
 

13 

 

3.3.2 Djúpavík 

Fyrir innan Kúvíkur er þorpið Djúpavík sem er í landi Kjósar sem leigð var undir verksmiðju 

og önnur hús (Haukur Jóhannesson, 2009). Það var Elías Stefánsson útgerðarmaður sem hóf 

þar síldarvinnslu árið 1917. Þar byggðist ein fullkomnasta síldarvinnslustöð í Evrópu, en 

bygging hennar hófst árið 1934 og var starfrækt frá 1935 til ársins 1952 (Þorsteinn 

Matthíasson, 1973). Víkin ber nafnið með rentu, því dýpið er slíkt við hafnarbakkann að 

stórskip gátu legið þar um flóð og fjöru (Pétur Jónsson, 1947). Byggðin stendur undir hárri og 

snarbrattri fjallshlíð sem lítil árspræna fellur þar fram af og til sjávar, mynd 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8.  

Djúpavík. 

 

3.3.3 Veiðileysa 

Sunnanmegin við Kamb er jörðin Veiðileysa í Veiðileysubotni. Jörðin var mikil nytjajörð en 

með lítið undirlendi. Tún lítil en með góðar engjaslægjur og fjörubeit. Gnótt var af rekaviði 

eins og af flestum jörðum í hreppnum í þá daga. Um 1940 bjuggu þar fjórar fjölskyldur sem 

höfðu framfærslu af hlunnindum jarðarinnar. Ein fjölskyldan bjó í litlu steyptu húsi (um 

35m
2
) sem sjá má á mynd 9 í fjörukampinum, en fjölskyldan flutti síðar út að Kambi árið 

1945 og var síðust ábúandi þar.  
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Mynd 9.  

Veiðileysa áður fyrr. 

 

Þjóðsaga er um nafngift fjarðar Veiðileysu. Í munnmælum segir, að kona að nafni Kráka hafi 

búið þar með tveimur sonum sínum. Eitt skipti af mörgum er þeir sóttu sjóinn skall á óveður 

og náðu þeir ekki landi. Í harmi sínum mun Kráka hafa lagt þær álögur á fjörðinn að þar 

skildi engan fisk að fá (Jóna Guðlaugsdóttir, 2009).  

Veiðileysa lagðist í eyði árið 1961 (Haukur Jóhannesson, 2001) en er sumardvalastaður 

nokkurra afkomenda Veiðileysuættar í dag, mynd 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10. 

Veiðileysa í dag.  
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4. Staðhættir 

 

4.1 Náttúrufar  

 

4.1.1 Jarðfræði 

 

Jarðsaga  

Jarðsaga landsins skiptist í tertíer, ísöld og nútíma. Tvö síðastnefndu eru nefnd einu nafni 

kvarter (Hans H. Hansen & fl., 2006). Jarðlagastafli Árneshrepps er frá tímum tertíer, um 11 

– 12 milljón ára. Í jarðlögunum skiptast á mis þykk hraunlög og þunn setlög (leifar forns 

jarðvegs) sem eru oftast rauðleit leirlög. Stefna jarðlaga eru allt að því norður – suður, með 

jarðlagahalla (4 – 7°) til austurs, að Húnaflóa. Víða í Árneshreppi sjást greinilegir 

jarðlagastaflar á bröttum fjöllum og klettóttum strendum. Hraunlögin eru ýmist apalhraun eða 

helluhraun. Í hreppnum er ein stór megineldstöð er nefnist Árneseldstöð. Staðsetning 

eldstöðvar er við norðanverðan Reykjarfjörð og Trékyllisvíkur (Haukur Jóhannesson, 2009). 

Við lok ísaldar hopuðu jöklar smátt og smátt og skriðjöklar tóku að skríða niður af 

hásléttunni og grófu dali, firði og ála út á núverandi landgrunn. Þeir skildu eftir sig 

jökulruðninga og jökulgarða þar sem hann stöðvaðist þegar hlýnun tók við og bræddi 

jökulinn (Hjálmar R. Bárðarson, 2009). Við það myndaðist undirlendi í fjarðarbotnum eins 

og beggja vegna við fjallgarð Kambs. Einkenni skriðjökla má sjá á formi dalanna sem er U- 

laga eins og greina má á mynd 11, merkt með grænni línu í Veiðileysubotni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11. 

Veiðileysubotn. 

 

Sjór stóð mun hærra í lok ísaldar en er í dag. Klettasker og malarhjallar umhverfis 

Reykjanesbjörg eru fornir sjávarkampar. Jarðhita er að finna á mörgum stöðum í 

Árneshreppi. Náttúrulegur jarðhiti fossar þarna upp um nokkrar sprungur og myndar mikla 



 
 

16 

 

litadýrð. Á síðustu árum hefur jarðhiti verið að finnast á áður óþekktum stöðum (Haukur 

Jóhannesson, 2009). 

 

Mynd 12. Kambur. 

Jarðfræði umhverfis Kamb 

Fjallshlíðar Kambs eru ýmist brattar, skállaga eða stallaðar með skörðum, mynd 12. Mótun 

þeirra hefur myndast út frá veðrun á berginu í tímans rás. Veðrun þar sem frost, vatn og 

vindar hafa mulið bergið og setlögin í grjót og önnur fínni efni. Efnin hafa svo hrunið niður 

kletta og hlíðar, jafnvel niður að sjó sem hefur unnið enn frekar á berginu. Skálar í hlíðinni 

eru mótaðar eftir skálajökla sjá mynd 13. Það er ein tegund skriðjökla sem myndast oftast 

undir klettabeltum. Þar safnast snjór og vegna þunga snjóalaga hefur jarðvegur sigið og ýtt og 

grafið út ís sem fyrir var með t.d grjóti og dýpkað skálina (Hjálmar R. Bárðarson, 2009). 

Jarðvegssigið er það sem kallast Hraun. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 13. 

Hraun. 
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Jarðlög á Kambi eru frá síð-tertíer úr gosbergi og setlögum sem eru basísk og ísúrt berg 

(Náttúruvefsjá, 2009). 

Jarðvegur á Kambi er samsettur af brúnjörð (Brown Andosol) og blautjörð (Hydric Andosol) 

að stórum hluta (sjá kort 4), en ofar í fjallshlíðinni og á smá bletti norðaustast í landinu er 

bergjörð (Leptosol). Brúnjörð er þurrlendisjarðvegur sem getur innihaldið mikið magn af 

lífrunum efnum en blautjörð votlendisjarðvegur. Bergjörð er hins vegar mjög þunnur eða 

grýttur jarðvegur í urðarskriðum eða hrauni, þar sem skortur er á fínum jarðvegsefnum 

(Náttúruvefsjá, 2009). 

Kort 4. Jarðvegskort fyrir Kamb. 

4.1.2 Gróður 

Í lýsingu Jóhanns Hjaltasonar í Árbók Ferðafélagsins er sýslan (Strandasýsla) að landslagi og 

gróðurfari, gróðurlítil og skriðurunnin sæbrött blágrýtisfjöll með brúnum settum hömrum. 

Við fyrstu sýn virðast þau nakin og gróðurlaus, en sá gróður sem fyrir er, er sagður 

kjarnmikill og skepnur sem þar þrífast vænar (1952). Lýsingin hjá Jóhanni á gróðurfari er 

einföld en segir jafnframt margt.    

Eins og fram hefur komið er náttúrufarið mjög sérstætt í Árneshreppi og eru nokkrir staðir á 

náttúminjaskrá. Svæðið sem er á náttúruverndaráætlun um friðlýsingu er að hluta til vegna 
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sérstæðs gróðurfars og vegna nokkurra sjaldgæfra plöntutegunda. Þar á meðal burknastóð 

eins og þúsundblaðarós Athyrium distentifolium (Flóra Íslands, 2009a), stóriburkni 

Dryopteris filix-mas (Flóra Íslands, 2009a) og dílaburkni Dryopteris expansa (Flóra Íslands, 

2009a). Aðrar tegundir sem eru sjaldgæfar eru þrenningarmaðra Galiumtrifidum (Flóra 

Íslands, 2009b), broddkrækill Sagina subulata (Flóra Íslands, 2009b), skrautpuntur Milium 

effusum (Flóra Íslands, 2009b) og hagastör Carex pulicaris (Flóra Íslands, 2009b) 

(Umhverfisstofnun, 2009c). 

Jörðin Kambur er 482 ha að stærð og er gróðurinn flokkaður á jörðinni eins og sýnt er 

myndrænt á mynd 14. Tölur eru hafðar í heilum tölum, en vatn mældist 0,5% (Nytjaland, 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 14.  

Gróðurflokkun á Kambi. 

 

Flokkun á yfirborði jarðar á Kambi er fengið úr gagnagrunni IS50V sem byggð er á LU 

flokkun (stöðluð fitjuskrá fyrir flokkun á landfræðilegum gögnum). Flokkunin á yfirborði 

Kambs má sjá á korti 5, sem sýnir eftirfarandi: ræktað land, mólendi, hálfgróið og votlendi. 

Mosaþemba kemur ekki fram í yfirborðsflokkuninni þar sem að mosaþekja er undir 10% af 

yfirborði. Ræktað land er svæði sem hafa verið í ræktun og mótast af ræktuninni. Mólendi er 

oft þýft og þurrt gróðurlendi með fjölbreittum tegundahópum eins og sefplöntur, lyngplöntur 

og lágvaxnir runnar. Hálfgróið er oftast rýr jarðvegur með litla framleiðslugetu þar sem hluti 

yfirborðsins getur verið ógróinn vegna sands, klappar eða sökum grjóts. Votlendi er til dæmis 

mýri og deiglendi eða svæði þar sem vatn nær yfir gróðursverði (Ingunn M. Þorbergsdóttir  

2004).  
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Kort 5. Yfirborðsflokkun á Kambi. 

4.1.3 Veður 

Milli Hornar og Reykjafjarðarkaupstaðar er veðurfar sagt mjög óstöðugt. Grasspretta góð, 

jafnvel með afbrigðum þótt loftslagið sé þokusælt og saggasamt en sjaldan tókst að þurrka 

heyið vel (Eggert Ólafsson, 1975).  

Veðurfarslýsing á öldum áður er frekar vætusöm. Heimamenn þekkja sitt veður fljótt eins og 

sjá má á almennri lýsingu á veðurfari. Þar segir að vindur af norðri og norðaustri með 

snjókomu sé tíðastur á vetrum. Súld og norðaustan þoka sé algeng sumarveðrátta, en 

þurrkatíð sé úr sunnan og vestanátt (Jóhann Hjaltason, 1952). Þessu til samanburðar voru 

fengnar veðurfarstölur frá Veðurstofu Íslands sem sýna meðaltalshita, meðalúrkomu og 

meðalvindhraða á árunum 1949 – 1954 eða þar til brugðið var búi. Veðurtölur voru teknar á 

Gjögri á þessum árum og eru þær settar fram myndrænt á myndum 15-17. Tölur fyrir 

vindhraða eru ekki samfelldar fyrir árin 1949-52. 
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Mynd 15. Meðaltalshiti á Kambi fyrir árin 1949 - 1954. 

 

Meðaltalstölur eru fengnar út frá almennum veðurfarstölum, tölum sem að mynda toppa eða 

lægðir og þær jafnaðar út. Á þessum sex árum má sjá að meðaltalshitinn sveiflast um og yfir 

2° á sumarmánuði. Hæstu meðaltalstölur eru á árinu 1953 en lægstu árið 1954 eins og sjá má 

á grafi 1. Ef úrkoma er skoðuð með tilliti til heyþurrka, má sjá á grafi 2 að úrkomumagn er 

talsvert árin 1950 – 51 og 1953. Árið 1951 hefur verið mjög slæmt ár fyrir heyþurrkun, eða 

samfelld væta frá júlí og fram í nóvember. 

 

  

Mynd 16.  Meðaltalsúrkoma á Kambi fyrir árin 1949 – 1954. 

 

Vindhraðinn á þessum árum út frá grafi 3 sýnir að vind gætir mest í byrjun árs og aftur um 

seinnihluta árs. Sumarmánuðir eru að jöfnu frekar vindhægir. Það er þó áberandi árið 1953 

sem hefur hæstan meðaltalshita sýnir mestan vindhraða bæði í febrúar og mars. 
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Mynd 17.  Meðalsvindhraði á Kambi fyrir árin 1949 – 1954. 

 

4.1.3 Landslagsheild 

Landslag er sett saman af eindum sem að mynda mismunandi form í náttúrunni. Hvert form 

tengjast öðrum formum með ólíkum þáttum og mynda þannig heildarútlit landsvæðis. Út frá 

þessum mismunandi formum er landslagið greint og skipt upp í heildir. Heildir sem að hafa 

sömu eða svipuð útlitseinkenni. Með öðrum orðum er þetta kerfisbundin leið til að þekkja 

landslagið með því að skipta stóru svæði í smærra.  

Markmið með greiningu á landslagsheildum er að fá fram sérkenni landslags á Kambi. 

Heildir í landslagi á Kambi sjá mynd 18 eru þannig að fjalllendi og hamrar mynda saman eina 

stórbrotna heild, melar og stórgrýti mynda aðra heild, mýri þá þriðju, beitarhagi myndar 

fjórðu heildina, engjar þá fimmtu, tún og beðasléttur mynda sjöttu heildina og ströndin sem er 

jaðar og afmarkar svæðið, myndar sjöundu heildina. 
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Mynd 18. Greining á landslagsheildum á jörðinni Kambi. 
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4.2 Saga og menning 

 

4.2.1 Saga 

Sögugreining gefur innsýn í búskaparhætti og þá þróun sem hefur átt sér stað á Kambi. Þróun 

á samspili manns og búfénaðar samhliða nýtingu á gæðum landsins. Með því móti öðlast 

skilningur á breytingum á landslaginu.   

 

Frá landnámi til nútíðar 

Kambs er getið í fornum ritum allt frá því við landnám. Þar segir frá gjöf Eiríks snöru er hann 

gaf Önundi tréfæti Veiðileysu og út Reykjanesið Reykjarfjarðarmegin (Ari Þorgilsson, 1968). 

Sonur Eiríks var ósáttur við landagjöfina sem leiddi til deilna um hvalreka sem þar var. 

Deilunni lauk með að samþykkt var með löggjöf á þingi þess efnis, að reki fylgdi jörð. Í 

framhaldi deilna skiptu synir Önundar og Eiríks upp jörðinni og fengu synir Önundar Kamb 

en sonur Eiríks, Reykjarfjörð norðan megin út (Íslensk Fornrit, 1964). 

Samfelldar heimildir eru ekki til um eignarhald eða búskap á jörðinni. Í Íslensku 

fornbréfasafni kemur fram að kirkjur og klaustur gerðu tilkall í hvalreka Kambs frá 1224 til 

1618. Eigendaskipti á Kambi voru nokkur á meðal auðmanna en lengst af hefur jörðin verið í 

eigu konungs, ríkis og frá árinu 1992 Árneshrepps. 

Í jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns á 18. öld er Kambur kóngsjörð og metin á 24 

jarðardýrleika. Ábúendur þá voru feðgar sem deildu með sér jörðinni. Jón Einarsson faðirinn 

var með sex manns í heimili og einn mann að hálfu. Hann bjó með kvikfénað og var bústofn 

hans tvær kvígur, fimm ær, fjórir geldsauðir einn veturgamlann og tvo hesta. Jón Jónsson 

sonur hans var með fjóra í heimili og var bústofn hans ein kú og tvær ær. Í búskap þeirra 

feðga er sagt frá ótíð af veðri sem hafi verið svo mikið að ekki hafi verið hægt að taka 

móstungu eða torfristu. Í ótíðinni höfðu tún og engjar laskast af skriðum eða vatnsaga. Vegur 

að engjum hefði verið langur og slæmur, einnig vegur til kirkju langur og erfiður, og hafi því 

verið erfitt að fara á milli hreppa. Á sumrum réru þeir feðgar á fiskibát sem þeir áttu. Jón 

Eiríksson átti áttæring sem hann notaði til flutninga (1984). 

Auk þess er þess getið að tóftir og túngarður sé þar sem Halldórsstaðir voru, en ekki er vitað 

með vissu hvar bæjarstæðið var í landinu, né hvenær jörðin fór í eyði. Ummerki eru eftir 

tóftir og girðingar þar sem býlið Hrauntún er talið hafa verið. Þaðan voru slægjur teknar 

heiman frá jörðinni (1984). 
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Öld síðar eða á 19. öld segir í Jarðartali J. Johnsen sem unnið er úr útdrætti frá Jóni 

Sigurðssyni við aldamótin 1802 – 1806, að Kambur hafi haft þrjár eyðihjáleigur, Ketilsstaði, 

Halldórsstaði og Hrauntún (1847). 

Árið 1852 er Kambur 16 Hdr. (sextánhundruð) að dýrleika og sæmilega landgæða jörð en 

skriðuhætta sé úr Kambinum. Útigangur góður, slægjur nægar og tún góð. Minnst er á 

hjáleigurnar og er Hraunstún sagt hafa verið mitt á milli Kambs og Veiðileysu við 

Veiðileysufjörð (Sigurður Gíslason, 1952). 

Á 20. öldinni, (1939) er Kambi lýst sem notagóðri jörð, með lítið en grasgefið tún. 

Engjaslægjur einhverjar og útigangur góður á vetrum og beit á fjörum. Lending viðsjál og 

reki og útræði til hlunninda (Pétur Jónsson, 1947).   

 

Síðustu ábúendur á Kambi  

Síðustu ábúendur að Kambi var fjölskylda þar sem fjórir fullorðnir og sjö börn voru í heimili. 

Viðmælandi minn Jóna Guðlaugsdóttir bjó þar frá 9 ára aldri til 17 ára aldurs og er móðir 

höfundar. Til að aðgreina orð viðmælanda frá öðru efni ritgerðar eru þau höfð innan 

gæsalappa hér eftir. Hér lýsir viðmælandi Kambi. 

„Við fluttum frá Veiðileysu að Kambi vorið 1945. Bústofninn var rýr fyrstu tvö til þrjú árin 

þar sem þröngt hafði verið um okkur í Veiðileysu. Kambur þótti góð bújörð fyrir það hvað 

þar festi lítinn snjó. Féð taldist vera um sextíu til sjötíu kindur, þar af tveir hrútar. Tvö hross 

og í fjósi voru tvær mjólkandi kýr og kálfur og stundum naut sem ekki var alltaf, annars var 

naut fengið að láni frá Veiðileysu. Hænsni (hani og hænur), hundur og einn köttur. Ekki var 

útræði stundað frá Kambi á þessum árum nema lítillega á sumrin og þá aðeins fyrir heimilið. 

Reki var mikill og voru súlur og raftar unnin í staura en afgangsefni og annað sprek notað í 

eldivið“ (2009). 

Búskap var sjálfhætt í byrjun sumars 1954 í júní, þegar kaupfélagsstjórinn eða sýslumaðurinn 

(ekki vitað með vissu) fór fram á að bústofninn yrði boðinn upp. Heimilisfólkið vissi ekki 

ástæðu fyrir uppboðinu en um vorið fór húsmóðirin á Vífilstaði vegna veikinda, en árinu áður 

lést húsbóndinn. Ekki var lagalegur fótur fyrir uppboðinu þar sem séreign húsmóðurs var 

einnig boðin upp. Uppboðið er sér kapítali út af fyrir sig að sögn margra vegna óréttlætis og 

framkomu ráðamanna. Eftir uppboð skiptist fjölskyldan í sundur, en að ári liðnu tókst 

húsmóðurinni að sameina hana aftur á ný. Allir fjölskyldumeðlimir hafa komið sér vel fyrir 

og vegnað vel. Mikill dugnaður og reglusemi hefur einkennt þetta fólk að ógleymdu ljúfu 

lundafari.  
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Til að gera sér grein fyrir þeim fjölda sem hverju sinni hafði lífsviðurværi sitt af bújörðinni 

Kambi, var manntal hjá Þjóðskjalasafni Íslands skoðað og mannfjöldi einfaldaður með 

samantekt á mynd 19.  

 

 

Mynd 19. Manntal á bænum Kambi árin 1703 – 1950. 

 

4.2.2 Menning 

Til er sú menning sem kemur ekki fram í landinu Kambi en var samt til staðar meðan á 

búskap fór fram. Menning sem svo víða var stunduð til sveita samhliða almennum búrekstri. 

Þessi umrædda menning fær nokkrar línur hér þar sem hún er að hluta til sýnileg á Kambi enn 

í dag eins og mynd 20 ber með sér.  

Útsaumur og hannyrðir voru stundaðar svo sem prjónað og heklað. Prjónavél var til á 

heimilinu til að prjóna sokka. Prjónuð voru prjónastykki sem voru klippt til og saumuð í 

peysur. Húsmóðirin lærði herrafatasaum og sá um að sauma allan fatnað á fjölskylduna. 

Algengt var að endurnýta allar flíkur. „Ég minnist þess að hlustað var á útvarp sem tengt var 

við rafgeymir. Útvarpshlustun þótti mikil afþreying á þessum tíma. Á sunnudögum vorum við 

látin hlusta á messu. Hlustað var á leikrit, sögur og harmonikkulög ef tími vannst til og annað 

efni. Meðan á útvarpshlustun stóð kom fyrir að kembd var ull og spunnið á rokk“ (Jóna 

Guðlaugsdóttir, 2009).  
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Mynd 20.  

Gömlu tækin á Kambi við 

bæjarlækinn. 

 

Húsamenning 

Húsakostur að Kambi fyrir 1940 var torfbær með framhlið klædd timbri sem á þeim tíma 

þótti stór. Burstarnir á bænum voru fjórir og lágu frá suðri til norðurs með framhlið í átt til 

sjávar eða til austurs. Aðalbærinn var í syðsta hlutanum en inngangur í bæinn í þeim næsta. 

Skemma og reiðtygi voru þarnæst en í nyrsta hlutanum var móskurður geymdur (Kristinn 

Sæmundsson, 2009). Tóftir eftir gamla burstabæinn sjást enn í dag, sjá mynd 21. Aðalbærinn 

mun hafa verið þar sem sést í grjóthleðslur á umræddri mynd. 

 

Mynd 21. Bæjarstæði gamla torfbæjar á Kambi. 

 

Það var fjölskylda sem bjó á undan síðustu ábúendum á Kambi sem byggði steypta bæinn. 

Fjölskyldan var fjölmenn og gengu bræðurnir úr fjölskyldunni undir nafninu Kambsbræður. 

Upp úr 1938 og/eða 1939 var ákveðið að byggja nýtt hús (einn veggurinn í gamla bænum var 
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farinn að halla of mikið), og farið var að safna efni í húsið. Öllum nýtanlegum rekaviði var 

haldinn til haga. Sandur og möl var tekið úr fjörunni við Húsabakka, þar þótti gott 

byggingarefni. Á bökkunum er hamrabelti og til að ná efninu upp úr fjörinni var hestur 

notaður til að draga efnið upp í tunnu á bakkann eftir súluröftum sem nefnast sliskja. Efninu 

var safnað í haug á bakkann (Kristinn Sæmundsson, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 22. 

Nýi Kambur og lítillega 

af þeim gamla. 

 

Nýja steinsteypta húsið var síðan tekið í notkun árið 1940, mynd 22, til vinstri á myndinni 

sést glytta í gamla torfbæinn. Húsið var að grunnfleti 48 m
2 

að stærð (6 x 8 m), hæð og 

kjallari. Búið var á efri hæðinni en í kjallara var geymslurými og eldstæði fyrir suðupott. 

Rýmisskipting hússins var forstofa/gangur eldhús og þrjú herbergi, þar af ein stofa. 

Innangengt var frá einu rými til annars sem veitti ánægju hjá yngri börnum sem nutu sér við 

að hlaupa í hringi. Til frekari útlistunar á húsaskipan er rissmynd látin fylgja ómálsett vegna 

skorts á upplýsingum, sjá mynd 23. Þar var kolakynding en ekkert rafmagn. Rennandi vatn 

var í vatnslögnum fyrir vaska og salerni sem var fátítt og þótti mjög fínt á þessum tíma.  
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Mynd 23.  

Rýmisskipan bæjarhúss Kambs, efri mynd íbúðarhæð og neðri mynd kjallari og útlit útihúss. 

 

Síðustu ábúendur byggðu yfir skyggni sem var frá kjallara hússins og inn í fjós og hlöðu. 

Einnig var byggt yfir innganginn, sjá mynd 24, en á þeirri mynd er torfbærinn hruninn.  
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Mynd 24. 

Kambur. 

 

4.2.3 Búskaparhættir 

Búskaparhættir voru eins og tíðkaðist til sveita á þessum tíma. „Á Kambi var hægt að beita 

fénu út á vetrum, en ef það voru jarðbönn (snjóalög yfir jörðu) var fénu beitt á fjöru. Féð át 

þarann af flúrunum (grjót þakið þaragróðri) og rekið til baka inn í fjárhús eftir ákveðinn tíma. 

Sérstaklega er mér í minni vorið 1949, þá voru snjóalög geypilega mikil og jarðbönn með 

öllu. Var þá fénu eingöngu beitt á fjöru, og var lambdauði mikill í sauðburði sökum kulda“ 

(Jóna Guðlaugsdóttir, 2009).  

Engjar voru slegnar og heyið þurrkað á engjunum ef undirlendið var ekki of blautt. Í nokkrum 

tilvikum var heyið flutt á hestum með klyfbera á heimatúnið og þerrað á beðasléttunum. 

Lítilsháttar dúntekja var í landi Kúvíkur sem fjölskyldan á Kambi hafði. „Dúnninn var 

þurrkaður í sól, hitaður til að drepa lúsina og síðan hreinsaður á grind sem var hrist. 

Afraksturinn var dúnsæng fyrir húsmóðurina að mig minnir“ (Jóna Guðlaugsdóttir, 2009).  

Að vinna túnið í beðasléttur var töluverð vinna. Heimatúnið var þýft mólendi eða kargaþýfi 

eins og talað er um, með beðasléttum. Kambsbræður unnu fleiri sléttur og var þá byrjað á að 

skera þúfurnar ofan af og þær settar til hliðar á meðan grjót var hreinsað burt. Ekki var gott 

að stinga niður stungu vegna þéttleika jarðvegs í grýttu undirlendi. Þegar búið var að vinna 

jarðveginn nokkurn veginn sléttan, var þúfan tekin og flatt út og lögð yfir (Kristinn 

Sæmundsson, 2009).  

Náttúran og umhverfið var ekki hættulaus fyrir menn og skepnur á þessum stað, Kambi. 

Viðmælendur mínir höfðu á orði að vegurinn yfir Snasabás væri brattur og hættulegur og 

kom fyrir að búfénaður rann þar fyrir hamra vegna hálku og ófærðar . 
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 4.3 Minjar 

 

4.3.1 Tóftir 

Rúmlega hálf öld er frá því að býlið Kambur fór í eyði. Á svo löngum tíma fara ytri öfl 

óblíðum höndum um mannvirki þau sem þar stóðu. Smátt og smátt láta þau undan 

veðuröflunum og grotna niður. Fornleifastofnun Íslands hefur skráð þær minjar sem eru í 

landi Kambs og eru þær þó nokkrar. Allar fornleifar á Íslandi eru friðhelgar samkvæmt 10. 

grein þjóðminjalaga nr. 107/2001. Þar segir; „Fornleifum má enginn, hvorki landeigandi, 

ábúandi né nokkur annar, spilla, granda né breyta, ekki heldur hylja þær, laga né aflaga né úr 

stað flytja nema með leyfi Fornleifaverndar ríkisins“. Fornleifar eru samkvæmt 9. grein verk 

eða aðrar staðbundnar minjar eftir manninn og hvers kyns leifar fornra mannvirkja 

(Þjóðminjalög 2001). Þær minjar sem fjallað verður um hér falla undir þjóðminjalög.  

 

 

Mynd 25. Heimatúnið á Kambi. 

 

Bæjarstæðið er ofarlega fyrir miðju túni á lágum hól sem liggur hærra í heimatúninu, mynd 

25. Leifar hússins eru fallnir steypuklumpar (mynd 26), legið timbur og rústir kjallarans sem 

eru 6 x 8 m að stærð og niðurgrafinn um 1,5 m. (Birna Lárusdóttir, Guðrún A. Gísladóttir & 

Uggi Ævarsson, 2005). Norðan við kjallarann eru rústir eftir hlöðuna, fjósið og hænsnahúsið 

sem var mismikið niðurgrafið. Þar rétt við til norðausturs var súrheysgryfja og austan við 

hana fjóshaugur og öskuhaugur (Jóna Guðlaugsdóttir, 2009).  
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Mynd 26.  

Rústir bæjarhúss Kambs. 

 

Bæjarlækurinn rennur í gegnum túnið við suðurgafl hússins. Spítnabrak er þar nú þar sem 

áður var brú og þúst er eftir af fyrrum brunnhúsi. Í sólskynsveðri var gaman að þvo þvott þar 

úti sagði viðmælandi minn. 

Neðar í túninu eru vel sýnilegar tóftir fjárhúsins sem sjá má á mynd 27. Þar var hlaða, fjárhús 

og hesthús nyrst í röðinni. Hleðslur sjást þar greinilega og steypt baðkar sem Kambsbræður 

byggðu (Kristinn Sæmundsson, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 27.  

Rústir fjárhúss á Kambi. 

 

Umhverfis Kamb (mynd 25) er hlaðinn garður sem afmarkar túnið. Nokkrar tóftir eru 

sambyggðar túngarðinum, en engin frekari deili eru á fyrir utan eina. Tóftin sú er frekar stór 

og óreglulegur ferhyrningur í laginu, mynd 28. Í umræddri tóft var hesthús fjölskyldu 

Kambsbræðra (Kristinn Sæmundsson, 2009). Þegar greinarhöfundur stóð þar við barst 

áberandi hestalykt þar frá, eins og þeir hefðu aldrei farið.  



 
 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 28.  

Garðtóft og hesthúsminjar á 

Kambi. 

 

Garðurinn er um 370 m langur til suðurs og vesturs (Birna Lárusdóttir & fl., 2005). Garðurinn 

er torfhlaðinn þar sem mýrlendi er en úr grjóti þar sem er grýtt. Op er á garðinum þar sem 

götutroðningar liggja í gegn og að bæ. Gamli kartöflugarðurinn í suðvesturhorninu við 

garðinn, var ekki notaður af síðustu ábúendum.  

Gata liggur þvert yfir túnið (mynd 25) frá opinu sem minnst var á hér fyrir ofan og áfram 

norðaustur fyrir bæjarhól og norðurfyrir. Einnig lá svonefnd Sjávargata (mynd 25) frá bæ og 

niður að lendingu (Haukur Jóhannesson, 2007), um 170 m að lengd (Birna Lárusdóttir & fl., 

2005). Ekki var hægt að greina þessar götur í dag nema þá sem kindaslóða í gegnum túnið, en 

grasvöxtur hefur hulið vegina og Sjávargötuna. Þegar komið var að í lendingu á bátum þurfti 

fulla aðgát til að allt færi rétt. Lendingin var milli Hundavogskletta og tveggja boðunga er 

nefnast Brúnkolla (Haukur Jóhannesson, 2007) sem byrtast þegar fjarar út. Ef farið var þar 

inn á flóði varð að gæta, að fara ekki of nálægt boðungum og Hundavogsklettum. Í miklum 

straumum eða sjógangi var hætta á að bátar færi á þesssa boðunga eða kletta og þurfti þá að 

telja öldurnar áður en farið var inn í lendingu. Voru þá talin þrjú ólög og farið þá inn á þriðju 

öldulagi. Hundavogsklettar eru í Hundavogi og fer saga um að þar hafi hvolpum og 

kettlingum verið drekt á milli klettana (Kristinn Sæmundsson, 2009). 

Rétt sunnan við lendingu þar sem bátar komu að eru tóftir eftir tvenn bátanaust og sjóbúð. 

Hleðslur eru þar sýnilegar og fallið spil sem smíðað var af Kambsbræðrum, sem notað var til 

að draga báta upp, mynd 29. Sjóbúðin var norðan við naustin tvö.  
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Mynd 29.  

Naustin, sjóbúðin og  spilið í 

fjörukampinum á Kambi. 

 

Suður af lendingu út við Hundavogskletta er fallegt aðhald af náttúrunnar hendi er nefnist 

Nátthagi (Jóna Guðlaugsdóttir, 2009). Nátthaginn er grasvaxinn aðlíðandi hlíð frá háu 

klettabarði og grjótum og að stórum kletti út við sjó. Þar sem uppá vantar til afmörkunar eru 

grjóthleðslur. Við sjávarklettin inní Nátthaganum er hlaðin lítil tvíhólfa rétt, mynd 30. Minna 

hólfið var fyrir lömb, þegar dregið var í sundur. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Mynd 30. 

 Nátthagi á Kambi. 

 

Ekki var öll aðstaða í eða við túnfótinn að Kambi. Nokkra kílómetra ganga var að engjum og 

því eðlilegt að beitarhús væru í grendinni. Eitt beitarhús var við ströndina á Trogaströnd, fyrir 

neðan steininn Gægir. „Minningin er óljós um notkun á því húsi en hugsanlega var það notað 

þegar slegið var á blettum eitt eða tvö sumur út við mýrina, á milli Hraunsins og heimatúns“ 

(Jóna Guðlaugsdóttir, 2009). Af tóftinni að dæma hefur aðkoman að beitarhúsinu ekki verið 
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greiðfarin. Lega hússins er á gróinni sléttri grund, þar sem lítið undirlendi er á milli 

sjávarkamps og hárra bakka í Hrauninu (mynd 31). 

  

 

 

 

 

 

 

Mynd 31.  

Beitarhúsatóft á Trogaströnd á 

Kambi. 

 

Annað beitarhús var innst í Sandvíkinni á Látrum en engjar voru nokkur spölkorn frá. 

Meðfram húsinu og niður með sjó lá gönguslóðin til Kúvíkur. Í Sandvíkinni var einnig 

kartöflugarður síðustu ábúenda á Kambi. 

Á milli staða var farið eftir slóðum eða vegum sem gerðir voru af hreppnum. Á þeim tíma var 

það hreppsframlag þegar fólkið á hverjum bæ bar skilda að senda manneskju til vegavinnu á 

vorin. Vegurinn sem liggur frá Veiðileysu og að Hraunstúni var gerður með Kambsbræðrum 

samkvæmt samtali við Kristinn Sæmundsson (einn af bræðrunum). Vegurinn byrjar á 

bökkum upp frá beitarhúsi Veiðileysubæjar við fjörukampinn og liggur ofantil með 

strandlegjunni, allt að 3 m breiður og um 100 m að lengd (Birna Lárusdóttir & fl., 2005). 

Hægt er að fylgja veginum að mestu að Hraunstúni, en á miðparti fellur hann inní mólendið 

og er svo aftur sýnilegur, mynd 32. 
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Mynd 32. 

Vegur við Hraunstún á Kambi. 

 

Yfir Hraunið er vegurinn kindaslóðaþræðingar meðfram stórgrýtinu. Frá Hrauninu tekur aftur 

við unnin vegur með síðustu ábúendum, sem ýmist er uppbyggður í mýri eða í grýttum 

jarðvegi. Þegar farið er um veginn er 

gengið meðfram Stapanum (mynd 33), 

hamrabelti sem sagður vera bústaður 

huldufólks (Jóna Guðlaugsdóttir, 2009). Í 

víkinni fyrir neðan Stapann er heita 

uppsprettan í flæðamálinu sem minnst er á 

í kaflanum 3.1.1 Umhverfi Kambs.  

 

 

 

 

 

 

Mynd 33. 

Vegurinn við Stapann á Kambi. 
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Fleiri uppbyggða vegi er að finna í landi Kambs. Frá Nautahjalla norðan við bæinn Kamb 

liggur vegur í brattri grýttri hlíð niður að Sandvík. Vegurinn er um 45 m langur, upphlaðinn 

mest um 70 sm að hæð og allt að metri að breidd (Birna Lárusdóttir & fl., 2005). Ekki er 

vitað hverjir stóðu að framkvæmd og byggingu vegarins. Frá Sandvík liggja troðningar 

meðfram strandlengjunni út að Kúvíkum. 

Lindin Heilsubót sem nefnd er í kafla 3.1.1 Umhverfi Kambs, sjá kort 2 er austan við 

Sandvíkina eða á nesi, milli víkur er nefnist einnig Heilsubót og Gathamarsvík. Lindin er 

sögð hafa lækningamátt, sé heilsubætandi og góð fyrir augu (Jóna Guðlaugsdóttir, 2009). 

Staðsetning tófta sem fjallað var um í þessum kafla má sjá hér á korti 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort 6. Tóftir og minjar á Kambi. 

4.3.2 Fornar leiðir 

Á þessum tímum var ekki farið á milli bæja nema um brýnt erindi væri um að ræða. Frá 

Kambi að Veiðileysu var farið meðfram ströndinni eftir götuslóðum (kort 7, bls 37) eins og 

fram kemur í kaflanum hér fyrir ofan. 

„Samvinna var með fjölskyldu og skyldfólki í Veiðileysu. Þegar skyldmennin átti erindi inn á 

Djúpavík hvort sem það var að sækja vörur, póst eða annað, var sjóleiðin farin. Komið var 

við á Kambi ef það var lendandi, en oft var lendingin brimasöm. Sendingin var þá sótt inn í 
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Veiðileysu af heimilisfólki. Það þótti ekki löng leið á milli bæja þótt það hefði tekið 

klukkutíma að skondra þetta aðra leiðina“ (Jóna Guðlaugsdóttir, 2009). 

„Þegar gengið var frá Kambi til Kúvíkur (kort 7) var gengið framhjá dys sem er á mel 

norðanverðu við túngarðinn á Kambi. Hefð var fyrir því að kasta steini í dysina, en stundum 

var haft á orði að það væri ekki ábætandi að íþyngja þeim sem undir lægi. Leiðin var góð til 

göngu, slétt var frá Kambi að Snösum, síðan aflíðandi niður að Sandvík en þaðan lágu 

götuslóðar ýmist upp í hlíð eða við sjávarkampinn. Þaðan lágu góðir troðningar að Kúvíkum“ 

(Jóna Guðlaugsdóttir, 2009). 

Til Djúpavíkur var farið til vinnu. Þar gafst stúlkum tækifæri á að vinna við síldarsöltun.  

„Til Djúpavíkur var farið hærra í landið fyrir ofan verslunarstaðinn Kúvíkur. Yfir klettabeltin 

þar til nær dró að Djúpavík, hallaði undan fæti. Oftast var farið á hestum en þó kom fyrir að 

farið var gangandi“ (Jóna Guðlaugsdóttir, 2009). 

Skólinn var sóttur í Trékyllisvík og var skólaleiðin (kort 7) mjög frábrugðin þeirri sem við 

þekkjum í dag. „Farið var með skólafélögum frá Veiðileysu á báti. Ýmist var lent á Kambi 

eða inni í Látrum og siglt yfir fjörðinn að Naustvík. Alltaf var vel tekið á móti okkur þar með 

góðgjörðum, kaffi, mjólk og meðlæti. Síðan var haldið á og farið gangandi yfir Skörð 

(Naustvíkurskörð), með allan aðbúnað á bakinu. Sængur og sængurfatnað, allan fatnað sem 

nota átti á tímabilinu, skó, stígvél, bækur og jafnvel skíði. Burðurinn var ansi erfiður fyrir 

krakka innan við fermingu. Einn fullorðinn karlmaður fylgdi okkur og létti undir með okkur. 

Einu kirkjusóknir sem farnar voru, var þegar fermt var og til að vera við jarðarfarir. Prestur 

frá Hólmavík sá um þessar athafnir í Árneskirkju í Trékyllisvík“ (Jóna Guðlaugsdóttir, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort 7. 

Fornar leiðir frá 

Kambi.  
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5. Niðurstöður 
 

Augljóst er að lífsbaráttan á Kambi á öldum áður var erfið vegna harðskeittrar veðráttu í 

gróðurlitlu brattlendi þar sem samgöngur voru torveldar á milli bæja. Ekki er auðvelt fyrir 

nútímamanninn að gera sér grein fyrir af hverju byggðist landsvæði eins og Kambur sem í 

dag eru útnárar og okkur því undrunarefni, hvernig og hvers vegna mannlíf var á þessum 

hrjóstugu afskektu stöðum. Á jörðum eins og Kambi eru ævistörf margra kynslóða ábúenda 

jörðuð án þess að fólkið í dag gerir sér grein fyrir því. Takmarkað jarðnæði er ástæða þess að 

fólk tók sér búsetu, þar sem það gat lifað af landinu, nýtt sér og aðlagast náttúrunni. 

Atvinnuhættir voru sjósókn og landbúnaður og miðaðist við að fjölskyldan hefði í sig og á 

eins og lesa má úr í sögukaflanum 4.2.1. Lesa má úr manntölum um fjölskyldustærð á Kambi 

allt fram að því að jörðin lagðist í eyði, hefur þróunin verið sú að fólkinu fjölgar og 

fjölskyldur stækka.  

Jörðin Kambur er sérstök að því leitinu til að hún er fjalllendi með mikinn hæðamun, sett 

hamrabeltum, stórgrýti og melum að meirihluta eins og fram kemur í landslagsheildum á 

mynd 18 á bls. 22 og á yfirborðsflokkuninni í korti 5 á bls. 19. Á þeim stöðum í landi Kambs 

sem maðurinn hefur valið og nýtt fyrir sig, búfénað sinn og til ræktunar, eru gróðurfarslega 

frjósöm eftir ræktun sem kynslóð fram af kynslóð hefur ræktað með þrautsegju við mis góð 

kjör. Þetta samspil sem maðurinn hefur mótað í landslagið á Kambi og myndað þau 

menningarverðmæti sem fjallað var um út frá tóftum og minjum, er sett fram í kort 8, sem 

sýnir niðurstöður í grófum drætti hvar menningarverðmætin eru. Kortið sýnir 

menningarverðmæti meðfram strandlengjunni út frá vegagerð, beitarhúsum, naustum og 

minjum í heimatúni. Eyðihjáleigan Hrauntún er þar merkt inná, en hjáleigurnar Halldórsstaðir 

er í landi Kúvíka og vitneskja um hvar Ketilsstaðir voru er líklega glötuð.    

Sú menning og þekking sem flyst mann fram af manni sem lesa má úr landinu er ómetanlegur 

menningarþáttur í sögu byggðar og í heild sinni, þjóðar. Jörðin Kambur er hluti af þeirri 

jaðarbyggð í Árneshreppi á Ströndum. Það er engin spurning að í eyðibýlinu Kambi eru falin 

menningarverðmæti sem vert er að hlúa að. Þetta er saga um búskaparhætti, menningu og 

lífskjör þjóðar sem að nútímamanninum er framandi og ókunn og því rík ástæða til að 

varðveita og vernda. Þessi menning gefur okkur svör við hver við erum og hvaðan við 

komum.  
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Kort 8. Menningarminjar á Kambi. 
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6. Lokaorð 
 

Það eru forréttindi að hafa fengið að vinna verkefnið um Kamb og ná að kynnast í leiðinni 

því lífi sem var ekki bara hjá móður minni, heldur lífinu sem landið byggðist upp frá í örófi 

alda. Aðstæður hjá fókinu í þá daga hafa eflaust verið mismunandi, en þetta verkefni tel ég að 

sé lýsandi dæmi um búskaparhætti fyrri tíma hjá almenningi þar sem jarðnæði var á skornum 

skamti. Vegna fjölda minja sem eru í landi Kambs varð að takmarka umfjöllun tófta fyrir 

þetta verkefni. Hér hefur verið fjallað um þær tóftir sem að síðustu ábúendur notuðu en 

umfjöllun um minjar í Selinu og í Birgisvík sem búið var í á tímabili verður að bíða betri 

tíma. 

Þessi jaðarbyggð í Árneshreppi á Ströndum er lýginni líkust, að þar hafi verið í eina tíð 

fjölmenn byggð og blómlegt atvinnulíf. Ummerki um byggð eru enn til staðar á stærri stöðum 

og á einstökum bæjum, en minni á öðrum. Það væri góður kostur ef unnin væri saga út frá 

tóftum og minjum frá hverjum bæ fyrir sig í Árneshreppi. Saga sem sögð yrði á meðan 

heimildir eru enn fáanlegar. Sú saga yrði afkomendum Árneshrepps og þjóðinni einnig mikill 

menningararfur. 

Ég hafði val um umfjöllunarefni ritgerðar, ef val mitt hefði verið á öðrum toga þá hefði ég 

farið á mis við þá þekkingu sem kom úr verkefnavinnunni. Það sama er um 

menningarverðmæti, ef verðmætin eru ekki varðveitt þá fer þjóðin á mis við þá þekkingu sem 

forfeður okkar byggðu og bjuggu við. 

Eftir að hafa unnið jafn skemmtilegt verkefni og þetta, kemst maður ekki hjá því að staldra 

við þegar tóft eða tóftir verða á vegi manns. Hver tóft, rúst eða aðrar minjar hafa að geyma 

sögu ótrúlegra tíma og kjara sem fólk lifði við á öldum áður. Tími þar sem verk voru ekki 

talin í klukkustundum eða krónum heldur frekar í ævistörfum kynslóða. 

Hugmynd mín að tillögu til að varðveita þá menningu sem er í landi Kambs eru eftirfarandi 

þrír kostir. Fyrsti kostur er að aðhafast ekkert. Sá kostur er ekki fýsilegur þar sem að hætta er 

á að minjar falli smátt og smátt inn í náttúruna og þekking minja gleymist. Annar kostur er að 

nýta landið til beitar svo minjar glatist ekki í grasvexti eða vegna annarra náttúrulegra þátta. 

Þriðji kostur er að gera ítarlegt kort um minjar Kambs sem sýndu staðsetningu tóftanna með 

texta og myndum, auk skýringa á hvað var þar áður. Kortin yrðu hönnuð þannig að þau falli 

sem best að umhverfinu og kæmu einnig fram á upplýsingabæklingum sem hægt væri að 

nálgast í upplýsingamiðstöðvum þegar fólk hyggur á göngu á landinu Kambi. Með því móti, 

myndast þekking sem skilar sér í aðgætni hjá þeim sem þar fara um.  
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Annar og þriðji kostur er sá kostur sem æskilegt væri að framkvæma. Því miður er fyrsti 

kostur ríkjandi í dag, en lítilleg búfárbeit er þar einnig, þó ekki nægjanleg eins og fram hefur 

komið um nokkrar tóftir og minjar sem eru að hverfa í grasvöxtinn. 
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Myndaskrá 
 

Forsíðumynd og mynd 9. Bls 14. Kambur. Tryggvi Samúelsson. Myndir úr Strandasýslu 

(1962). Reykjavík. 

Myndir 1-2, 4-8, 10-13, 20-21, 23-24, 26-33 úr safni höfundar. 

3. mynd. Bls. 8. Mannfjöldi Árneshrepps. Byggt á gögnum frá Hagstofu Íslands. 

http://www.hagstofa.is/?PageID=624&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN02001%

26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+sveitarf%E9lagi%2C+kyni+og+aldri+1%2E+jan%FAar+19

98%2D2009+++%26path=../Database/mannfjoldi/sveitarfelog/%26lang=3%26units=Fj

öldi Skoðað 30. apríl 2009 og 

http://www.hagstofa.is/?PageID=624&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN02120%

26ti=+Mannfj%F6ldi+eftir+sveitarf%E9l%F6gum+1901%2D1990+%26path=../Databa

se/mannfjoldi/sveit_eldra/%26lang=3%26units=Fjöldi Skoðað 08. júlí 2009. 

14. mynd. Bls. 18. Gróðurflokkun á Kambi. Byggt á gögnum frá Nytjalandi 

http://landbunadur.rala.is/undri/undri.nsf/c5ed455edd086f7c00256d98003f2460/9739da

aa1cc3300f0025723a0057db6f?OpenDocument Skoðað 11. maí 2009. 

15-17. myndir. Bls. 20-21. Meðaltalshiti, meðaltalsúrkoma og meðaltalsvindhraði fyrir árin 

1949-1954. Byggt á gögnum frá Veðurstofu Íslands, sjá viðauki 2. 

18. mynd. Bls. 22. Greining á landslagsheildum á Kambi. Spot gervitunglamynd frá 

Landbúnaðarháskóla Íslands. 

19. mynd. Bls. 25. Manntal á bænum Kambi árin 1703-1950. Byggt á manntalsgögnum frá 

Þjóðskjalasafni Íslands, sjá viðauki 1. 

22. mynd. Bls. 27. Nýi Kambur og lítillega af þeim gamla. Kristinn Sæmundsson. 

25. mynd. Bls. 30. Heimatúnið á Kambi. Mats Wibe Lund 

http://www.mats.is/fotoweb/Preview.fwx?position=11&archiveType=ImageFolder&sor

ting=ModifiedTimeAsc&search=Kambur&fileId=0A68A75B3DC177DFC72276FB0D

6689479E87B4ACFE318729C179910D1D1F63B962744AA29DD81542B482DCBD7

7C3CFC80EB5F07427D1540302B2C2FB2BB9E8C13637B2AB5940FB4442D7F48B

16A3ECA0C158CDE16E634EA678DEEB713919105DF1CBB6997ED70F1F Skoðað 

8. maí 2009. 

   

http://www.hagstofa.is/?PageID=624&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN02001%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+sveitarf%E9lagi%2C+kyni+og+aldri+1%2E+jan%FAar+1998%2D2009+++%26path=../Database/mannfjoldi/sveitarfelog/%26lang=3%26units=Fj�ldi
http://www.hagstofa.is/?PageID=624&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN02001%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+sveitarf%E9lagi%2C+kyni+og+aldri+1%2E+jan%FAar+1998%2D2009+++%26path=../Database/mannfjoldi/sveitarfelog/%26lang=3%26units=Fj�ldi
http://www.hagstofa.is/?PageID=624&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN02001%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+sveitarf%E9lagi%2C+kyni+og+aldri+1%2E+jan%FAar+1998%2D2009+++%26path=../Database/mannfjoldi/sveitarfelog/%26lang=3%26units=Fj�ldi
http://www.hagstofa.is/?PageID=624&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN02001%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+sveitarf%E9lagi%2C+kyni+og+aldri+1%2E+jan%FAar+1998%2D2009+++%26path=../Database/mannfjoldi/sveitarfelog/%26lang=3%26units=Fj�ldi
http://www.hagstofa.is/?PageID=624&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN02120%26ti=+Mannfj%F6ldi+eftir+sveitarf%E9l%F6gum+1901%2D1990+%26path=../Database/mannfjoldi/sveit_eldra/%26lang=3%26units=Fj�ldi
http://www.hagstofa.is/?PageID=624&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN02120%26ti=+Mannfj%F6ldi+eftir+sveitarf%E9l%F6gum+1901%2D1990+%26path=../Database/mannfjoldi/sveit_eldra/%26lang=3%26units=Fj�ldi
http://www.hagstofa.is/?PageID=624&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN02120%26ti=+Mannfj%F6ldi+eftir+sveitarf%E9l%F6gum+1901%2D1990+%26path=../Database/mannfjoldi/sveit_eldra/%26lang=3%26units=Fj�ldi
http://landbunadur.rala.is/undri/undri.nsf/c5ed455edd086f7c00256d98003f2460/9739daaa1cc3300f0025723a0057db6f?OpenDocument
http://landbunadur.rala.is/undri/undri.nsf/c5ed455edd086f7c00256d98003f2460/9739daaa1cc3300f0025723a0057db6f?OpenDocument
http://www.mats.is/fotoweb/Preview.fwx?position=11&archiveType=ImageFolder&sorting=ModifiedTimeAsc&search=Kambur&fileId=0A68A75B3DC177DFC72276FB0D6689479E87B4ACFE318729C179910D1D1F63B962744AA29DD81542B482DCBD77C3CFC80EB5F07427D1540302B2C2FB2BB9E8C13637B2AB5940FB4442D7F48B16A3ECA0C158CDE16E634EA678DEEB713919105DF1CBB6997ED70F1F
http://www.mats.is/fotoweb/Preview.fwx?position=11&archiveType=ImageFolder&sorting=ModifiedTimeAsc&search=Kambur&fileId=0A68A75B3DC177DFC72276FB0D6689479E87B4ACFE318729C179910D1D1F63B962744AA29DD81542B482DCBD77C3CFC80EB5F07427D1540302B2C2FB2BB9E8C13637B2AB5940FB4442D7F48B16A3ECA0C158CDE16E634EA678DEEB713919105DF1CBB6997ED70F1F
http://www.mats.is/fotoweb/Preview.fwx?position=11&archiveType=ImageFolder&sorting=ModifiedTimeAsc&search=Kambur&fileId=0A68A75B3DC177DFC72276FB0D6689479E87B4ACFE318729C179910D1D1F63B962744AA29DD81542B482DCBD77C3CFC80EB5F07427D1540302B2C2FB2BB9E8C13637B2AB5940FB4442D7F48B16A3ECA0C158CDE16E634EA678DEEB713919105DF1CBB6997ED70F1F
http://www.mats.is/fotoweb/Preview.fwx?position=11&archiveType=ImageFolder&sorting=ModifiedTimeAsc&search=Kambur&fileId=0A68A75B3DC177DFC72276FB0D6689479E87B4ACFE318729C179910D1D1F63B962744AA29DD81542B482DCBD77C3CFC80EB5F07427D1540302B2C2FB2BB9E8C13637B2AB5940FB4442D7F48B16A3ECA0C158CDE16E634EA678DEEB713919105DF1CBB6997ED70F1F
http://www.mats.is/fotoweb/Preview.fwx?position=11&archiveType=ImageFolder&sorting=ModifiedTimeAsc&search=Kambur&fileId=0A68A75B3DC177DFC72276FB0D6689479E87B4ACFE318729C179910D1D1F63B962744AA29DD81542B482DCBD77C3CFC80EB5F07427D1540302B2C2FB2BB9E8C13637B2AB5940FB4442D7F48B16A3ECA0C158CDE16E634EA678DEEB713919105DF1CBB6997ED70F1F
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Kortaskrá 
 

Kort 1, 3-5 og 7-8 unnin af höfundi með ArcGIS hugbúnaði frá ESRI. Byggt á 

landfræðilegum gögnum frá Landbúnaðarháskóla Íslands. 

Kort 2 og 6 unnin af höfundi með MicroStation V8 XM hugbúnaði. Byggt á Spot 

gervitunglamynd frá Landbúnaðarháskóla Íslands. 
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Viðauki 1. 

 

Mannfjöldi á Kambi 1703-1950, byggt á gögnum frá Þjóðskjalasafni Íslands. 

1703 – Sex fullorðnir og tvö börn. (Árni Magnússon, Páll Vídalín, 1924-1947)  

1801 – Sjö fullorðnir og tvö börn. Manntal á Íslandi 1801 Vesturamt. (1979). Reykjavík: 

Ættfræðifélagið. 

1835 – Níu fullorðnir og fjögur börn. Manntal 1835 Stranda- Skagafjarðarsýslur. 

1845 – Sex fullorðnir og tvö börn. Manntal á Íslandi 1845 Vesturamt. (1983). Reykjavík: 

Ættfræðifélgagið. 

1901 – Sex fullorðnir og seks börn. Manntal á Íslandi 1901 Vesturamt. 

1910 – Átta fullorðnir og fjögur börn. Manntal 1910 Stranda- Húnavatnssýslur VIII. 

1920 – Fimm fullorðnir og þrjú börn. Manntal 1920 Ísafjarðar – Strandasýsla. 

1930 – Sjö fullorðnir og eitt barn.  Manntal 1930 N.-Ísafjarðar og Strandssýslur. 

1940 – Sex fullorðnir og fjögur börn. Manntal 1940 Árneshreppur.  

1950 – Fjórir fullorðnir og sjö börn. Manntal 1950 Árneshreppur.   
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Viðauki 2. 
 

Veðurstofa Íslands (2009). Tölvupóstur. 

Gjögur 

        

        stöð ár mán meðalhiti meðalhámark meðallágmark úrkoma meðalvindhr 

   
°C °C °C mm m/s 

295 1949 1 -3,8 -0,7 -4,9 27,8 6,7 

295 1949 2 -1,3 1,7 -3,7 34,0 7,1 

295 1949 3 -1,2 2,0 -3,8 43,7 4,6 

295 1949 4 -2,4 0,6 -4,9 21,9 7,1 

295 1949 5 0,4 2,9 -1,5 18,2 7,1 

295 1949 6 6,7 10,6 3,7 96,3 2,4 

295 1949 7 9,1 12,7 7,2 29,7 2,9 

295 1949 8 8,2 11,2 6,3 51,1 4,4 

295 1949 9 7,4 10,3 5,5 153,3 5,4 

295 1949 10 2,9 5,5 1,2 104,1 
 295 1949 11 1,7 3,6 0,2 48,8 6,0 

295 1949 12 -1,3 0,4 -3,1 71,2 6,1 

295 1950 1 1,9 
 

0,3 66,8 7,0 

295 1950 2 -1,6 
 

-3,5 21,4 7,9 

295 1950 3 0,1 
 

-1,8 35,7 6,0 

295 1950 4 -0,6 2,1 -2,4 42,3 6,4 

295 1950 5 5,3 8,4 3,3 9,9 3,7 

295 1950 6 7,0 10,4 
 

41,9 2,7 

295 1950 7 8,7 12,0 
 

67,6 
 295 1950 8 8,5 10,6 

 
207,4 3,6 

295 1950 9 5,6 7,4 
 

119,5 5,6 

295 1950 10 3,2 5,0 
 

109,1 5,3 

295 1950 11 0,8 2,8 
 

47,8 5,4 

295 1950 12 -2,2 -0,4 
 

76,4 5,3 

295 1951 1 -2,4 -0,9 
 

53,4 5,3 

295 1951 2 -1,0 1,0 
 

26,7 5,7 

295 1951 3 -3,6 -1,7 
 

34,3 7,8 

295 1951 4 -1,8 0,9 
 

22,2 7,0 

295 1951 5 5,3 9,3 
 

5,7 
 295 1951 6 7,6 11,3 

 
23,6 2,4 

295 1951 7 8,8 12,4 
 

47,3 3,0 

295 1951 8 8,2 10,8 
 

175,7 3,5 

295 1951 9 6,2 8,5 
 

183,5 4,7 

295 1951 10 3,2 5,4 
 

171,9 4,8 

295 1951 11 0,4 1,8 
 

27,7 4,5 

295 1951 12 -1,9 0,4 
 

101,7 6,5 

295 1952 1 -3,1 -1,5 
 

34,1 7,0 

295 1952 2 -1,3 1,4 
 

65,6 5,2 

295 1952 3 -0,6 2,5 
 

17,9 4,3 

295 1952 4 -0,2 3,1 
 

85,0 5,3 

295 1952 5 2,9 6,0 
 

44,3 6,1 

295 1952 6 5,0 8,0 
 

67,7 3,9 
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295 1952 7 9,2 13,1 
 

100,0 3,5 

295 1952 8 7,9 10,8 
 

68,3 3,2 

295 1952 9 6,9 9,5 
 

115,2 
 295 1952 10 4,3 6,5 

 
88,1 6,4 

295 1952 11 2,0 3,7 
 

55,2 2,7 

295 1952 12 0,2 2,1 
 

52,8 6,2 

295 1953 1 -0,7 1,7 
 

60,2 6,2 

295 1953 2 0,8 3,1 
 

63,3 6,3 

295 1953 3 0,4 3,4 -1,8 89,6 9,5 

295 1953 4 -2,7 0,2 -4,4 56,5 7,5 

295 1953 5 4,7 8,7 1,6 20,4 3,0 

295 1953 6 9,6 14,4 6,4 23,9 2,5 

295 1953 7 9,2 12,3 6,9 54,4 2,9 

295 1953 8 9,4 
 

7,2 85,8 2,5 

295 1953 9 8,3 
 

6,0 76,4 4,6 

295 1953 10 2,8 
 

0,9 195,0 7,5 

295 1953 11 1,1 2,9 -1,1 87,3 4,8 

295 1953 12 2,0 4,2 -1,0 125,1 7,1 

295 1954 1 1,0 3,3 -1,5 56,3 5,9 

295 1954 2 -0,6 1,8 -2,6 21,9 8,5 

295 1954 3 -1,2 1,3 -3,2 44,2 6,1 

295 1954 4 2,8 6,5 0,5 51,3 4,8 

295 1954 5 5,1 9,2 2,7 45,5 3,5 

295 1954 6 6,9 10,6 4,4 65,2 2,7 

295 1954 7 7,5 10,7 5,3 98,3 3,8 

295 1954 8 8,3 10,8 5,8 71,9 3,8 

295 1954 9 3,5 5,8 1,8 148,9 6,5 

295 1954 10 2,1 4,0 0,6 101,0 6,9 

295 1954 11 2,1 3,7 -0,5 80,4 8,5 

295 1954 12 -1,4 0,5 -3,4 38,1 4,4 


