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Útdráttur 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Ed-prófs við Kennaradeild Háskólans á Akureyri á vormisseri 
2009. Umfjöllunarefnið er grenndarkennsla á Norðausturlandi. Sýnt er fram á hvernig má flétta 
þá vinnu saman við ýmis þemaverkefni í grunnskóla á svæðinu. 
 Ritgerðin skiptist í tvo meginhluta. Fyrri hlutinn er fræðilegur, og fjallar um 
grenndarkennslu og þá skynjun, sem reynt er að örva hjá nemendum; vitund sem er í samhengi 
við viðfangsefnin hverju sinni. Upplifun og skynjun nemandans skiptir miklu máli og er lykillinn 
að vel heppnaðri grenndarkennslu. Í grenndarkennslu, er megináhersla lögð á umhverfið og 
samfélagið í heild, því eins og vitað er, þá skiptir, bakgrunnur og saga alla máli, til að tengjast 
samfélaginu betur órofaböndum. 

Í þessum hluta, er einnig fjallað um kennsluaðferðir/hugmyndir tveggja virtra 
heimspekinga, þeirra Jean-Jacques Rousseau og John Dewey. Þeir lögðu báðir áherslu á 
mikilvægi þess að koma nemendum í beina snertingu við námsefnið til að auka sem mest nálgun 
og skilning nemenda á viðfangsefnunum. Í lok fyrri hluta er síðan farið í það hvernig megi tengja 
markmið Aðalnámskrár grunnskóla við grenndarkennslu. 
 Í síðari hluta ritgerðarinnar er byrjað á að kynna Grunnskóla Þórshafnar lítillega fyrir 
lesendum, en það er skólinn sem einna helst ynni með verkefnin sem tekin eru fyrir. Því næst 
koma frásagnir af Langanesi frá löngu liðinni tíð. Þær eru fléttaðar inn í þemavinnu grunnskólans 
sem einnig tekur mið af markmiðum Aðalnámskrár, grenndarkennslu og hugmyndum 
áðurnefndra heimspekinga. Í lokin eru kynntar niðurstöður þar sem kaflarnir tengjast allir á einn 
eða annan hátt og dregin er fram í dagsljósið heildarniðurstaða verksins. 
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Summary 

This thesis is the final assignment for a Bachelor degree (B.Ed.) at the University of Akureyri in 
the spring of 2008. The main topics are related to specific areas of Iceland, particularly the 
North-East part of the country, and the task of teaching pupils awareness of their surroundings. 
The thesis will demonstrate how such work can be connected to certain theme-projects in the 
primary schools of that area.  

The thesis is divided into two main parts. The first part, the theoretical part, covers the 
task of teaching awareness of the pupils’ surroundings. In this part, an attempt is made to help 
children explore and understand their surroundings and heighten their senses with regards to the 
project at hand. The pupils’ perception and experience is very important and is the key to 
successful teaching. This type of teaching emphasises the immediate environment of the pupils, 
and the society as a whole, for it is very important for people to know their background and the 
history of their surroundings, in order to be well connected to the society they live in.  

This part of the thesis also addresses the teaching methods and theories of two 
distinguished philosophers, Jean-Jacques Rousseau and John Dewey, both of whom considered it 
an urgent task to bring students into direct contact with the curriculum, in order to increase the 
student’s exploration and hence understanding of the subject.  

In the second part of this thesis I will introduce the Primary school of Þórshöfn to the 
reader, since that is the school that would emphasised the project which I have chosen to write 
about. Followed by various reports from Langanes, some from days gone by, which are directly 
related to various theme works, which follows the goals of the National Curriculum Guide for 
Pre-School. This theme work is specifically related to teaching history and surroundings, of a 
specific area, and is furthermore connected to the theories of the above mentioned philosophers. 

In conclusion the results of my query will be presented, and the reader can see how each 
chapter is connected with the other, bringing together a final and complete picture of the project.  
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1. Inngangur 
Flestir kannast sennilega við, þá sérstaklega úr æsku, að hafa heyrt af ótrúlegum atburðum þar 

sem menn börðust fyrir lífi sínu og sinna ýmist hver við annan, við ófreskjur eða sjálfa náttúruna. 

Slíkar frásagnir fá augu mín enn þann dag í dag til að opnast betur og setja á mig undrunar- og 

forvitnissvip. Ég vil fá að vita meira, koma á staðinn og sjá þetta allt fyrir mér. Setjast á stein úti 

í náttúrunni og ímynda mér atburðinn ljóslifandi fyrir framan mig. Hafa uppgefnir skipbrotsmenn 

sest á þennan sama stein, örþreyttir eftir að hafa klifið bjargið upp úr fjörunni? Ganga eftir 

fjöruborðinu og sjá franska duggara handsama og binda fé til flutnings til skips. Koma að krossi 

langt frá mannabyggðum, reistum til minningar um hóp skipbrotsmanna sem urðu úti endur fyrir 

löngu, sjá þá fyrir mér uppgefna og veðurbarða í illviðri og heyra hafölduna skella af þunga á 

berginu og eira engu og engum. 

Hér verður reynt að svara spurningunni: Hvernig er hægt með grenndarkennslu að vekja þá 

hugsun hjá börnum að læra að meta náttúruna, umhverfi sitt og þá sögu sem það hefur að 

geyma? Aðalviðfangsefnið er þematengd námsvinna með börnum sem grundvallast meðal annars 

á atburðum löngu liðinna tíma á Langanesi. Fjallað verður um kirkjustaðinn Sauðanes, skipbrot 

við Langanes og viðburði tengda þeim ásamt heljarmennum, hetjum og kynlegum kvistum sem 

ólu aldur sinn á þeim slóðum. Fyrstu húsin á Þórshöfn, verslunin og upphaf skóla koma einnig 

við sögu. Farið verður yfir þá þætti sem máli skipta til að grenndarkennslan skili þeim árangri 

sem til er ætlast hverju sinni. Kynntir verða til sögunnar heimspekingarnir og menntafrömuðirnir 

Jean-Jacques Rousseau og John Dewey sem báðir höfðu þá skoðun að við þyrftum að komast í 

snertingu við viðfangsefnið til að læra af því og upplifa hlutina til að skilja þá, þ.e. læra af 

reynslunni. Einnig verður skýrt frá hugmyndum höfundar hvernig nota megi efnið til kennslu á 

ýmsum stigum grunnskólans. 

Ég tel að það sé okkur mjög til góðs að þekkja umhverfi okkar og sögu að einhverju leyti. 

Efla bæði sjálfs- og söguvitund okkar svo við pössum betur inn í umhverfið sem við búum í, 

lærum að meta það og ekki síður til að við getum sjálf sagt frá og deilt vitneskju okkar til þeirra 

sem ekki þekkja. Þannig eflistvitund okkar um nágrennið og samfélagið.  

Kveikjan að þessu verkefni er að ég var búinn að lesa mér talsvert til um sögu Langaness og 

varð margs fróðari. Ég hugsaði með mér að margt af því efni væri tilvalið til kennslu á ýmsan 

hátt til að auka grenndarvitund nemenda minna og í raun væri skylda mín sem „kennara“ að efla 

sjálfs- og söguvitund komandi kynslóða hér í heimabyggð. 
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 Margar leiðir eru sjálfsagt færar í þeim efnum og misfærar eins og þær eru margar. Ég 

ákvað að velja ofangreinda leið, að kynna fyrir nemendum sögu heimabyggðar þeirra og nota 

einkum til þess vettvangsferðir og sögur af atburðum sem áttu sér stað fyrir margt löngu, með 

hugmyndir tveggja löngu látinna fræðimanna í farteskinu.  
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2. Grenndarkennsla 
Hér verður fjallað um grenndarkennslu og þá þætti sem þar spila lykilhlutverk til að sem best 

megi til takast að ná settum markmiðum, þ.e. að kynna umhverfið fyrir nemendum, vekja hjá 

þeim tilfinningu til að ganga af virðingu um náttúruna, kynna fyrir þeim sögu umhverfisins og fá 

þá til að finna að þeir séu mikilvægur hluti af því samfélagi sem þeir búa í. Sjálfsvitund, 

söguvitund, grenndarvitund, umhverfisvitund og umhverfismennt eru þættir sem skipta máli 

þegar vinna á með grenndarkennslu. 

Grenndarkennsla og grenndarnám er sennilega stöðugt í kringum okkur þó við veitum því 

ekki svo mikla eftirtekt. Þegar einhver bendir á fjall, á, dal, fjörð eða nes og segir um leið nafn 

þess, erum við að taka inn vitneskju um umhverfi okkar, grennd. Þegar við segjum frá atburði 

sem átti sér stað fyrir mörgum hundruðum ára, öld, ári eða viku, erum við að stuðla að 

grenndarnámi. Við erum að upplýsa viðkomandi um nágrenni sitt og heimabyggð. En hvað 

merkir svo orðið grenndarkennsla? Samkvæmt Íslenskri orðabók þýðir orðið grennd, nágrenni - 

umhverfi1 og grenndarkennsla því fræðsla eða kennsla um nánasta umhverfi. Með 

grenndarkennslu er átt við að nýta nánasta umhverfi og gera nemendur læsa á menningu, 

landafræði og náttúru. Grenndarkennsla er hugsun eða aðferð sem þarf að flétta inn í allar 

námsgreinar með einum eða öðrum hætti. Kennslan hefjist á sögu heimabyggðar og atvinnulífi 

hennar en síðan sé litið til fjarlægari umdæma og landa.2 Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að 

nemandi eigi að læra að þekkja staði í nágrenni heimilis síns og skólans og kunna skil á 

landfræðilegum hugtökum, þekkja nokkur örnefni landforma svo sem nöfn fjarða, fjalla, áa, 

voga, dala og heiða. Einnig kennileiti og sögustaði í nágrenni skólans. Þetta eru áfangamarkmið í 

samfélagsfræði og kennd smám saman eftir aldri nemenda.3 

 Mikilvægt er að grenndarnám stuðli að trú nemandans á eigin getu til að móta umhverfið 

í sátt og samlyndi við náttúru, samfélag og menningu. Þegar skólar vinna með staðarmenningu 

samfélagsins telst það vera grenndarkennsla. Meginmarkmið grenndarkennslu er að nemandinn 

tengist umhverfi sínu, læri á það og beri virðingu fyrir því. Nærtæk viðfangsefni um menningu, 

náttúru og fleira leiða auðveldlega til samanburðar við það sem er fjarlægara. Nemandi sér 

umhverfi sitt í betra samhengi en ella, farið er frá hinu nálæga til hins fjarlæga, frá hinu þekkta til 

hins óþekkta og frá hinu hlutstæða til hins óhlutstæða. Þar af leiðandi verða nemendur betur í 

                                                           
1 Íslensk orðabók 2002:488 
2
 Bragi Guðmundsson 2000:51 
3 Aðalnámskrá grunnskóla – samfélagsgreinar 2007:11-47 
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stakk búnir til að takast á við líf og störf hvarvetna á landinu. Mikilvægt er að grenndarfræðin 

fari inn í allar námsgreinar skóla svo viðfangsefnin verði sem flest og fjölbreyttust. Best er ef 

hægt er að tengja nám og kennslu í ólíkum greinum saman í eina heild.4 

 Að kynna þá fegurð og kosti sem umhverfið býr yfir þannig að börn myndi jákvæðar 

tilfinningar til þess, leiðir af sér löngun til verndar. Þessa löngun mætti í sjálfu sér, setja sem eitt 

af markmiðum grenndarkennslu. Það ætti því að vera góð leið að nýta umhverfið sjálft sem 

uppsprettu fræðslu í grenndarkennslu til að örva og efla umhverfisvitund nemenda. Önnur leið 

sem opnast hefur í þessum efnum er veraldarvefurinn, en með tilkomu hans opnuðust miklir 

möguleikar til námsefnisgerðar. Tilkoma veraldarvefsins hefur gert það að verkum að heimurinn 

er miklu nærtækari en áður og vegalengdir og samskipti manna heimshorna á milli eru mun 

auðveldari. Þessi þróun er jákvæð og auðveldar nemendum að kynna sér aðra staði í heiminum 

sem vekja áhuga þeirra. Engu að síður er skilyrði þess að geta skilið og virt aðra 

menningarheima fyrst og fremst að skilja og þekkja sitt nánasta umhverfi.5 

 Búferlaflutningar úr dreifbýli í þéttbýli hér á landi eru staðreynd og einn þáttur til að 

sporna við þeim er að skólarnir vinni að grenndarfræðum. Þar sem rekstur grunn- og leikskóla er 

í höndum sveitarfélaganna ætti að vera möguleiki á gerð námsefnis sem byggir á heimabyggð 

nemenda og umhverfi, enda augljós hagur sveitarfélaganna í húfi.6 

Þó grenndarkennsla sé að sjálfsögðu ekki aðeins fyrir dreifbýlið, þá er það jú mikill kostur að 

víða í dreifbýlisskólum eru nemendur komnir út í náttúruna um leið og skólalóðinni sleppir og 

oft er auðveldara að nálgast umhverfið á ýmsan hátt. Geta t.d. bent á örnefni í fjarska án þess að 

háhýsi og hallir skyggi á.  

 

2.1 Sjálfsvitund 
Sjálfsvitund er okkur nauðsynleg þar sem orðið sjálfsvitund merkir meðvitund og hugmyndir 

manneskjunnar um sjálfa sig.7 Þetta felur í sér að við séum meðvituð um stöðu okkar sem 

manneskjur í samfélaginu, t.d. hverjar siðferðislegar skyldur okkar séu og þannig er sjálfsvitund 

mismunandi eftir samfélögum. Því er okkur nauðsynlegt að vita hvaðan við komum, hverjir voru 

                                                           
4
 Bragi Guðmundsson 1999:34 
5 Eygló Björnsdóttir 2005 
6 Bragi Guðmundsson 1999:37 
7
 Íslensk orðabók 2002:1291 
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forfeður okkar, hvar bjuggu þeir, hvernig o.s.frv. Þannig verður sjálfsvitund óhjákvæmilega stór 

þáttur í grenndarkennslu og -námi. 

Við erum að mörgu leyti afsprengi þess umhverfis sem við lifum og hrærumst í og þess 

vegna skiptir miklu máli hvernig þetta umhverfi er og einnig hvernig við höfum áhrif á það. 

Skólinn er sennilega sá þáttur í umhverfi okkar sem hefur mest um það að segja hvernig 

einstaklingur mótast og skiptir því miklu máli hvað þar er tekið til umfjöllunar og ekki síður 

hvernig fjallað er um ákveðið efni. Það sem skólinn eða kennarinn velur að fjalla um tekur 

þannig þátt í að móta sjálfsvitund barna.8 

Þroski einstaklings byggir meðal annars á því að hann þekki sjálfan sig, möguleika sína 

og takmarkanir. Þekking hans á eigin hæfni gerir hann hæfari til að lifa í samfélagi með öðru 

fólki og hafa áhrif á veröldina sem hann er hluti af.9 

Atferli einstaklinga hefur oft verið skýrt með erfðum og uppeldisáhrifum. Margir aðilar 

og þættir koma við sögu mótunar hvers einstaklings í umhverfinu, svo sem fjölskyldan og 

skólinn.10 Eitt af markmiðum í Aðalnámskrá grunnskóla er að leggja grundvöll að því að börn 

verði sjálfstæðir, hugsandi, virkir og ábyrgir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri 

þróun.11 

Samkvæmt kenningum félagsfræðinnar er forsenda hegðunar manna sú að maðurinn móti 

hegðun sína út frá hópnum sem hann tilheyrir. Við erum það sem við erum og hegðum okkur 

eins og við gerum vegna þess að við lifum í ákveðnu samfélagi á ákveðnum stað á ákveðnum 

tíma.12 

 Margir þættir eru sagðir hafa áhrif á sjálfsvitundina þó einungis þrír verði teknir fyrir hér, 

það eru: söguvitund, grenndarvitund og umhverfisvitund. Um þessa þrjá þætti verður nú fjallað 

lítillega í köflunum hér á eftir í áðurnefndri röð. 

 

                                                           
8
 Bragi Guðmundsson 2000:21-23 
9 Sigrún Sigurðardóttir 1997:38-39 
10

 Bragi Guðmundsson 2000:21-23 
11

 Aðalnámskrá grunnskóla; kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði 2007:9 
12 Robertson, Ian 1985:49-50 
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2.2 Söguvitund  
Söguvitund merkir tilfinningu fyrir liðnum tíma, nútíð og framtíð og vitund um að fyrirbæri 

mannlífsins eru breytingum undirorpin,13 eins og segir í Aðalnámskrá grunnskóla. Þannig geta 

ótal atriði haft áhrif á hvernig söguvitund okkar þroskast. 

 Aðalnámskrá grunnskóla kveður á um mikilvægi þess að börn á öllum aldri öðlist aukna 

vitund um samfélagið, umhverfið og söguna. Söguvitund er tilfinning fyrir liðnum tíma, nútíð og 

framtíð og vitund um að fyrirbæri mannlífsins eru breytingum undirorpin. Í sögunámi þarf 

nemandi að leitast við að túlka fortíð, skilja nútíð og mæta og móta framtíð.14 

 Öll skynjum við umhverfi okkar á einn eða annan hátt, sú skynjun verður síðan hluti af 

sjálfsvitund okkar. Söguvitund getur bæði verið einstaklingsbundin og/eða sameiginleg með hópi 

eða hópum fólks. Fortíðin, saga okkar verður því á margan hátt persónuleg eign hvers og eins þó 

ýmsir þættir hennar verði sameiginlegir með öðrum. Fortíðin geymir uppruna hefða og hún 

útskýrir hvers vegna margar hefðir lifa áfram meðal samfélagshópa og þjóða.15 

 Öflug söguvitund er sennilega ein af styrkustu stoðum skýrrar sjálfsvitundar og þar með 

grundvallarþáttur í sjálfsmynd samfélaga.16 

 

2.3 Grenndarvitund 
Grenndarvitund er hugtak sem nota má um umfjöllun margvíslegra greina um nágrennið og með 

því að þroska nemendur til skilnings á landslagi, staðarháttum og öllu umhverfi í víðu samhengi. 

Unnið er að því að nemandi kynnist sögu heimabyggðarinnar og því sem hún hefur fram að færa 

og beri virðingu og umhyggju fyrir hvoru tveggja. Þar af leiðandi upplifir nemandi sig sem hluta 

af sögu og umhverfi heimabyggðar sinnar.17 Hugsunin er sú að styrkja grenndarvitund barna og 

unglinga með því að ganga út frá hinu einstaka, því sem næst er, til að efla þekkingu, skilning og 

hugtakanotkun þeirra. Þannig verða þau færari til að takast á við fjarlægari og óhlutstæðari 

verkefni. Því nemendur efla sjálfsmynd sína með aukinni þekkingu á eigin umhverfi.18  

 

                                                           
13

 Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsgreinar 2007:9 
14

 Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsgreinar 2007:10 og 17 
15

 Bragi Guðmundsson 2000:24-28 
16

 Bragi Guðmundsson 2000:29-30 
17

 Ingvar Sigurgeirsson o.fl. 1985:6-7 
18

 Bragi Guðmundsson 2000:35-37 
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2.4 Umhverfisvitund 
Umhverfisvitund á m.a. að stuðla að ábyrgri afstöðu nemenda til náttúrulegra gæða og 

auðlindanýtingar og hvetja til tengingar milli umhverfis og sögu og menningu þjóðar. 

Orðið umhverfi er samheiti orðanna grennd og nágrenni og útskýrir einnig landslag í náttúru 

einhvers staðar eða náttúrufyrirbæri í ljósi menningarlegra athafna og verknaðar.19 Aðalnámskrá 

grunnskóla segir að umhverfisvitund felist í að þekkja umhverfi sitt, bera umhyggju fyrir því og 

hæfileika til að greina samhengi mannlegra athafna og náttúru. Umhverfisvitund er ein af þeim 

þrem vitundum sem sagt er að sé mikilvæg fyrir börn í samfélagsfræði.20 

 Umhverfisvitund felst í því að einstaklingurinn hafi þekkingu á umhverfinu og beri 

virðingu fyrir því. Hann geri sér grein fyrir vistfræðilegu samhengi og þeirri staðreynd að 

náttúran getur ekki endalaust gefið af sér, gildi þess fyrir manninn og allt líf á jörðinni. Með því 

að styrkja umhverfisvitund einstaklinga er verið að stuðla að ábyrgari umgengni við náttúruna og 

umhverfið í allri heild sinni.21 

 Umhverfisvitund byggir á því að manninum beri sjálfsagður réttur til að nýta náttúrulegt 

umhverfi til andlegrar og líkamlegrar næringar en felur jafnframt í sér skuldbindingar. Þessar 

skuldbindingar eru þær að hverri kynslóð beri að skila umhverfi sínu í jafngóðu eða betra ástandi 

en hún tók við því til hinnar næstu.22 

 

2.5 Umhverfismennt 
Umhverfismennt byggir á nokkrum eldri áherslum í skólastarfi s.s. átthagafræði, reynslu af 

almenningsfræðslu og leiðsögn í skólastarfi. Umhverfismennt vex með aukinni þekkingu í 

vistfræði, vitund um yfirgang mannsins í samskiptum hans við náttúruna og auknum vilja til að 

bæta þau.23 

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að eitt af námssviðum hennar er náttúrufræði og 

umhverfismennt. Þar er fjallað um hlutverk náttúruvísinda í menntun barna á grunnskólastigi, 

nám og kennslu. Markmið umhverfismenntunar birtast undir yfirheitinu Að búa á jörðinni og er 

sérstök áhersla lögð á umhverfismál og sjálfbæra þróun. Lögð er áhersla á mismunandi þætti eftir 

aldri barna en nefna má hreinleika vatns, orkusparnað, flokkun úrgangs, umhverfisvernd og 
                                                           
19

 Íslensk orðabók 2002:1639 
20 Aðalnámskrá grunnskóla – samfélagsgreinar 2007:10 
21 Stefán Bergmann 1990:41 
22 Bragi Guðmundsson 2000:41-42 
23 Stefán Bergmann 1994:201 
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náttúruvá í heimabyggð. Það er til dæmis gert með því að skoða lífríkið í nánasta umhverfi, 

kortleggja hættur, svo sem náttúruvá, veðurfar, árstíðir og fleira og finna leiðir til úrbóta. Skoða 

og ræða um afleiðingar árstíðabreytinga í íslenskri náttúru, nánasta umhverfi og heimabyggð. 

Fjalla um kalda vatnið, svo sem uppsprettur, nýtingu og hreinleika, ræða muninn á hreinu vatni 

og menguðu, sýna áhuga og ábyrgð á nánasta umhverfi og velferð lífvera. Fjalla um muninn á 

því sem er endurnýjanlegt í náttúrunni og því sem einungis er til í takmörkuðum mæli, ræða 

muninn á hreinu lofti og menguðu, ræða landgræðslu og útivist í sátt við náttúruna, gera sér grein 

fyrir að maðurinn er hluti af náttúrunni og lífsafkoma hans byggist á samspilinu við hana, ræða 

mikilvægi verndunar óspilltrar eða lítt snortinnar náttúru og fleira.24 

 Best er ef fræðsla um umhverfismál getur farið fram á öllum stigum skólakerfisins, allt 

frá leikskóla til háskóla í samræmi við eðli hvers skólastigs. Í grunnskólum gæti fræðsla um 

umhverfismál og sjálfbæra þróun verið samofin markmiðum í náttúrufræði og 

samfélagsgreinum, einkum í landafræði og einnig í heimilisfræði og lífsleikni. Leggja þarf 

áherslu á að efni þessara námssviða tengist samspili manns og náttúru, ábyrgum 

samfélagsþegnum og einstaklingum sem neytendum, m.a. með hliðsjón af hollum 

neysluvenjum.25 

 Samstarf milli skóla, siðfræðinga og fleiri aðila ætti að vera líklegt til að styrkja þróun 

umhverfismenntar í skólum. Samstarf mætti í fyrstu byggja upp sem þróunarverkefni innan 

skólannna, nýta reynslu af þróun annarra þátta innan umhverfismenntar s.s. hagsmunaárekstrar 

einstaklinga og fyrirtækja við nýtingu náttúruauðlinda.26 

 Umhverfismennt er ætlað að auka vitund fólks um umhverfið og stöðu þess í náttúrunni, 

þ.e. skapa heildarsýn  og skilning á umhverfinu í sem víðustu samhengi.27 

  

                                                           
24 Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði og umhverfismennt 2007:5-33 
25 Umhverfisráðuneytið 2007 
26

 Stefán Bergmann 1994:209 
27

 Stefán Bergmann 1994:203 
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3. Kenningar um nám barna 
Hér verður fjallað um tvo uppeldisfræðinga og heimspekinga, þá Jean-Jacques Rousseau og John 

Dewey, sem áttu það sameiginlegt að telja reynslu vera lykil lærdóms og frelsi hugans væri það 

frelsi sem væri mikilvægast. Þeir lögðu áherslu á að einstaklingurinn fengi notið sín með því að 

fá að athuga, meta og rannsaka hluti sem hefðu gildi fyrir hann sjálfan. Þeir aðhylltust báðir 

náttúrulegt uppeldi sem miðaði að því að börn væru virkir þátttakendur í eigin reynslu. Áherslur 

þessara tveggja kennimanna falla því vel að hugmyndum grenndarkennslu til að auka 

umhverfisvitund einstaklinga. 

 

3.1 Jean-Jacques Rousseau 
Rousseau fæddist í Genf (1712-1778). Kjarninn í uppeldisfræði hans var byggður á þeirri 

hugmyndafræði að barnið mætti viðfangsefnum á eigin forsendum og leysti verkefnin af eigin 

rammleik svo lengi sem geta og gáfur hrykkju til. Með öðrum orðum taldi hann að uppeldi barna 

ætti að fara fram í gegnum náttúru og leiki til 12 ára aldurs en síðan átti uppalandinn að koma inn 

í myndina á virkari hátt.28 Segja má að Rousseau hafi verið talsmaður einstaklingsmiðaðs 

náms.29 

 Rousseau taldi ekkert barn vera slæmt heldur væri það umhverfi þess sem spillti því og 

vildi hann því vernda hið óspillta og góða í fari barnsins og taldi að það ætti að gera á jákvæðan 

máta, án þvingana.30 

 Rousseau taldi uppeldi okkar skapast af samspili náttúru, manna og hluta í umhverfi 

okkar. Innri þroski líffæra og gáfna væri uppeldi náttúrunnar og hin réttu not þessara líffæra og 

gáfna byggðust á uppeldi mannanna. Ef þetta samspil raskaðist yrði árangurinn slæmt uppeldi og 

einstaklingurinn kæmist aldrei í samræmi við sjálfan sig. Ef allir þessir þættir ynnu saman í rétta 

átt næði einstaklingurinn takmarki sínu og lifði í sátt við sjálfan sig.31 

„Allt er gott frá skaparans hendi, allt spillist í meðförum manna.“32 Rousseau taldi 

þjóðfélög spilla góðu eðli manna og vildi hann því breyta samfélögum.33 Hann taldi það vanta að 

börn fengju tækifæri til að svala þrá sinni til athafna, uppgötvunar og uppfinninga. Þau áttu að 

                                                           
28 Myhre 2001:86 
29 Gerður G. Óskarsdóttir 2004 
30 Aldís Guðmundsdóttir 1992:11 
31

 Rousseau 1991:38 
32 Rousseau 1991:37 
33

 Aldís Guðmundsdóttir 1992:10-11 
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kynnast uppeldi í gegnum hlutina og taka afleiðingum gerða sinna sem var kenning Rousseau um 

hina eðlilegu refsingu. Hann varaði jafnframt alvarlega við að uppfylla óskir sem barn gæti ekki 

uppfyllt af eigin rammleik því slíkt skapaði gerfiþarfir sem gætu vaxið og valdið langvarandi 

eirðarleysi hjá barninu. Dekur af þessu tagi var að hans mati hið mesta óheillaspor.34 

 Rousseau taldi mjög mikilvægt að einstaklingar ættu einhversstaðar heimili þar sem þeir 

nytu þess að vera aldir upp í góðum siðum og venjum átthaganna. Að þeir ættu rætur, hefð og 

átthagatengsl í stað óljósra áætlana um að bæta allan heiminn.35 

 

3.2 John Dewey 
John Dewey (1859-1952) var fæddur í Bandaríkjunum. Í Chicago gerðist hann kennari í 

heimspeki, sálfræði og kennsluaðferðum og setti þar á fót tilraunaskóla sem vakti heims athygli. 

Þar leitaði hann svara við spurningum eins og: 

  Hvernig kynnum við námsefni fyrir börnum? 

  Hvernig á að kenna börnum að hugsa? 

Kenningar Deweys voru m.a. að börn læri með því að framkvæma. Nám eigi að byggjast á 

raunverulegum aðstæðum og að hvetja eigi börn til tilraunastarfsemi og sjálfstæðrar hugsunar.36 

 Dewey var þeirrar skoðunar að þungamiðja í námsgreinum skóla ætti að vera athafnasemi 

barnsins. Skólaganga ætti ekki að byrja með lestri, skrift og reikningi, heldur með starfsemi sem 

snerti lífsviðurværið (mat, klæðnað og húsaskjól). Námsefnið ætti að byggja upp í kringum 

þróunarferli mannkyns til menningar. Þannig væri það dæmi um þá reynslu sem leiðir til 

varðveislu mannlífsins og farsældar þess.37 

 Dewey leit á þekkingu sem afl sem gerir okkur fært að taka virkan þátt í því samfélagi 

sem er á ábyrgð okkar allra. Þekking, sönn og haldbær, verður til við athafnir og í samstarfi. 

Þekking er eitthvað sem býr með okkur og birtist skýrast í verki sem maður hefur vald á.38 

 Samspil manns við umhverfi sitt nefndi Dewey reynslu. Allt er undir gæðum reynslunnar 

komið. Góð reynsla á sér tvennskonar einkenni, hún er ánægjuleg og hún lifir á frjósaman og 

skapandi hátt í þeirri reynslu sem síðar kemur.39 

                                                           
34

 Rousseau 1991:85 
35 Myrhe 2001:88 
36 Pound 2005:21 
37

 Myhre 2001:175 
38 Hafþór Guðjónsson 2002 
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 Menntun sem þroski ætti að vera ævarandi ferli, samkvæmt Dewey.40 

Sérhver reynsla er hreyfiafl. Það er hlutverk uppalandans eða kennarans að sjá í hvaða átt 

reynslan stefnir41 

Reynslan þroskast í samspili eða samskiptum og er því í eðli sínu félagslegt ferli. Sem 

þroskaðasti einstaklingur hópsins ber kennarinn ábyrgð á framkvæmdinni. Þegar menntun er 

byggð á reynslu og mönnum skilst að menntandi reynsla er félagslegt ferli missir kennarinn þá 

stöðu að vera yfirmaður utan við hópinn og verður stjórnandi hópastarfs.42 

Hugsunin var að mati Dewey tæki til athafna. Hann talaði um hugann sem verkfæri og 

var heimspeki hans því nefnd verkfærahyggja. Að mati Dewey má aldrei skoða eitthvað sem 

gefið eða endanlegt, heldur eiga menn að vera duglegir að kanna, gera tilraunir og endurskoða 

síðan út frá reynslunni.43 

Langmikilvægasta viðhorfið sem myndast getur er löngunin til að halda áfram að læra.44 

Skólinn á að vera samfélag þar sem reynt er að skapa aðstæður til athafna sem beinast að því að 

gera börnin að virkum þátttakendum í samfélagi manna. Vöxtur og þroski er samkvæmt Dewey 

menntun og tilgangur menntunnar getur aðeins verið aukin menntun, aukinn þroski. Skólinn er 

staður þar sem börn eiga að læra að vera virk, taka þátt, vinna saman, móta sér skoðanir, það er 

temja sér hluti sem þjóna því marki að börn geti orðið fullgildir þátttakendur í 

lýðræðisþjóðfélagi.45 

 Dewey lagði mjög mikla áherslu á hlutverkaleiki í námi ungra barna þar sem hann taldi 

að í gegnum þá fengju börn svigrúm til að endurlifa þekkingu sína í samskiptum við önnur 

börn.46 

 

3.3 Samantekt 
Kjarninn í stefnum beggja þessara heimspekinga er að sá sem á að læra þarf að komast í kynni 

við viðfangsefnið og læra af reynslunni. Að mínu mati hentar slíkt mjög vel við grenndarkennslu, 

nemandinn kemst í snertingu við gróðurinn, söguna, húsið, landslagið eða hvert sem 
                                                                                                                                                                                           
39 Myhre 2001:173 
40 Dewey 2000:59 
41

 Dewey 2000:48 
42

 Dewey 2000:68 
43

 Myhre 2001:172 
44

 Dewey 2000:58 
45 Hafþór Guðjónsson 2002 
46 Jóhanna Einarsdóttir 1997:30 
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viðfangsefnið er. Sé verið að fjalla um gróður í náttúrunni getur kennarinn farið með nemendum 

sínum og safnað plöntum, það er svo önnur saga hvernig skólinn er staðsettur með það í huga 

hversu langt þarf að fara. 

Það er allt að því gaman til þess að hugsa, með tilliti til þess að rúm 80 ár liðu milli 

þessara tveggja umræddu spekinga og þeir eru fæddir hvor í sínu landi, hve hugmyndir þeirra eru 

líkar. Á móti er það hins vegar hálf sorglegt, miðað við hve margir hrífast af kenningum þeirra, 

hve lítið unnið er með þær. Af hverju er það ekki sjálfsagt á Íslandi að nemendur hefji nám sitt á 

því að eiga við þá hluti sem eru þeim kunnugastir í umhverfinu við raunverulegar aðstæður í stað 

þess að ströggla við lestrar- og reikningsnám? Það virðist vera að hinn frægi fjötur, Læðingur 

sem eitt sinn var vafinn Fenrisúlfi, haldi okkur svo kirfilega föstum í viðjum vanans að við fáum 

okkur ekki til þess að slíta okkur laus og fylgja sannfæringu okkar. 
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4. Aðalnámskrá og grenndarkennsla 
Eins og við sennilega flest vitum er það hlutverk grunnskólanna í landinu að búa nemendur undir 

að verða virkir þjóðfélagsþegnar í lýðræðissamfélagi. Frumábyrgð á uppeldi og menntun er á 

höndum foreldra/forráðamanna og heimila en hlutverk grunnskóla er að sjá nemendum fyrir 

formlegri fræðslu og móta þá félagslega. Til að vel megi til takast er best að sem nánast samband 

og samvinna sé með þessum aðilum til að skapa náin tengsl, traust og samábyrgð. Grunnskólum 

er ekki einungis ætlað að mennta öll börn á árangursríkan hátt, heldur er þeim það skylt. Hin 

almenna menntun á að stuðla að umburðarlyndi og virðingu fyrir náunganum og umhverfinu sem 

og að efla siðferðisvitund og stuðla að ábyrgri umgengni við allt líf og umhverfi. Almenn 

menntun skal styrkja einstaklinga til þess að átta sig á eigin stöðu í samfélaginu og gera þeim 

kleift að tengja þekkingu og færni við daglegt líf og umhverfi.47 

 Aðalnámskrá grunnskóla er ætlað að þjóna mörgum aðilum og lýsa sameiginlegum 

markmiðum og kröfum sem eiga við um alla nemendur og starfsmenn grunnskólans. Hún er því 

ekki aðeins leiðarvísir fyrir kennara í faglegu starfi sínu heldur á hún líka að vera nokkurs konar 

þjónustuhandbók foreldra og forráðamanna til að geta fylgst með vinnubrögðum og árangri 

skólastarfsins sem og líðan og velferð nemenda.48 

 Í kafla 2.2 um söguvitund og 2.4 um umhverfisvitund er talað um mikilvægi þess að 

einstaklingurinn komist í tæri við uppruna sinn og snertingu við hluti og hugtök sem tengja hann 

forfeðrum sínum og samfélagi. Þannig verði hann betur í stakk búinn til að takast á við þær 

skyldur og ábyrgð sem hverjum og einum ber í lýðræðisþjóðfélagi. Í fortíð okkar má finna svo 

margt sem útskýrir hegðun okkar, siði og venjur, sem við áttum okkur oft ekki á nema komast í 

snertingu við það á einn eða annan hátt. Það er eitt af fjölmörgum hlutverkum Aðalnámskrár að 

flétta saman þekkingu, færni og tilfinningu nemenda svo þeir öðlist aukna vitund um samfélagið, 

umhverfið og söguna.49 Ef við setjum okkur það að markmiði að auka áður nefnda vitund 

nemenda okkar þá tel ég grenndarkennslu vera bestu aðferðina, með áherslur Rousseaus og 

Deweys að leiðarljósi. Koma nemendum í snertingu við hið forna, fara í vettvangsferðir þangað 

sem þeir atburðir áttu sér stað, sem á að vinna með og kynna fyrir þeim gamlar, sögulegar 

byggingar til að leiða þeim fyrir sjónir og reyna að fá þá til að upplifa námsefnið af eigin raun. 

                                                           
47 Aðalnámskrá grunnskóla,  almennur hluti 2007:8-9 
48

 Aðalnámskrá grunnskóla,  almennur hluti 2007:11 
49

 Aðalnámskrá grunnskóla,  almennur hluti 2007:9 
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Þannig tengjast þau atriði sem fjallað er um í ritgerðinni; grenndarkennsla, Aðalnámskrá og 

heimabyggð með hugmyndir áðurnefndra uppeldisfræðinga að vopni. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er talað um að nemendur eigi að fá tækifæri til að skilja það 

samfélag sem þeir búa í, þekkja örnefni í heimabyggð sinni, kennileiti og sögupersónur. 

Ennfremur að þeir kanni aðstæður og skrái athuganir sínar í máli eða mynd og fái þjálfun í að 

túlka atburði í leik, tali, texta og/eða með leikrænni tjáningu. Með það að leiðarljósi eru 

nemendaverkefnin, sem fylgja undirköflum 5. kafla,  sett upp með vísan í námsmarkmið ýmissa 

greina Aðalnámskrár. 

 

4.1 Samantekt 
Til að settum markmiðum í námskrám verði náð svo vel megi við una þarf að ríkja traust milli 

þeirra aðila sem ábyrgðina bera, þ.e. milli heimila og skóla. Nemendur eru misjafnlega í stakk 

búnir til að takast á við þær kröfur sem til þeirra eru gerðar og verða því ábyrgðaraðilar að vinna 

saman að markmiðum svo einstaklingurinn fá notið sín sem best. 

Markmið Aðalnámskrár eru víðfeðm og búast má við að þeim verði aldrei öllum 

fullnægt. Kennarar ættu þó ekki að hafa leyfi til að gefast upp þó ljóst sé að ákveðin markmið 

náist ekki, heldur ætti þeim í raun að vera skylt að reyna áfram. Þeim hefur sem fagmönnum 

verið treyst til að mennta börnin í landinu. Þess er ekki getið í Aðalnámskrá að nemendur skuli 

sitja við borð með bækur fyrir framan sig til að ná settum markmiðum, síður en svo. Því kemur 

það í hlut kennarans sem fagmanns að prófa sig áfram með einhverjum leiðum til að ná því 

marki sem stefnt var að í upphafi, markmiðin skulu því vera raunhæf. Í þessari ritgerð er valin sú 

leið sem talað er um í 4. kafla, að stefna að markmiðum með grenndarkennslu, þemavinnu, 

vettvangsferðum og beinni snertingu við viðfangsefnið.  

Hugmyndir Rousseau og Dewey falla að mínu mati vel að grenndarkennslu þar sem þeir 

aðhylltust báðir það verklag að nemandinn komist í snertingu við viðfangsefnið og læri af 

reynslunni. 

 Aðalnámskrá grunnskóla er ekki einungis leiðarvísir fyrir kennara heldur líka handbók 

fyrir foreldra og forráðamenn til að gera þeim kleift að fylgjast með skólastarfinu og þeim 

kröfum sem gerðar eru til nemenda. Því má ekki gleyma að mörgum þeim markmiðum sem sett 

eru fram í námskránni er náð á heimilum nemenda. Námskráin ætti kannski frekar að heita 

Námskrá heimilis og skóla? 
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Það er mín skoðun að skólarnir megi ekki vaða of langt inn á heimilin og á móti megi 

ekki ætla skólunum of mikinn part af uppeldi barnanna. Vissulega er hér um hárfína línu að ræða 

sem verður ekki svo auðveldlega þrædd og ekkert athugavert við það að þessi vinna, annars 

vegar í skólanum og hinsvegar á heimilinu, skarist á einhvern hátt. Þess verður að gæta að hver 

er fagmaður á sínu sviði. 
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5. Brot úr sögu Grunnskólans á Þórshöfn 
Eins og tíðkaðist á árum áður var farskólahald á Langanesi líkt og víðast hvar annars staðar. Ekki 

er vitað hvar farskólinn var fyrst starfræktur á Þórshöfn en árið 1930 var leigð stofa í húsi einu 

(Þórshamri, sem enn stendur) og þann vetur, 1930-1931 var farskólinn í fyrsta sinn sex mánuði á 

Þórshöfn en einungis tvo í dreifbýlinu. Haustið 1933 tók síðan fastur barnaskóli til starfa á 

Þórshöfn en farkennslu var haldið áfram á útnesinu, Skálum og Heiði. Haustið 1938 ákvað 

skólanefnd að stytta skólahald í farskólanum niður í 4 mánuði og var þá aðeins kennt á Skálum 

þann vetur (1938-1939) á útnesinu og allt til vorsins 1942. Á miðnesinu var síðan kennt bæði í 

Hlíð og Ártúni til 1946 eða þar til hreppaskipan breyttist og var þá kennt á ýmsum bæjum í 

Sauðaneshreppi og síðustu árin var skólinn alfarið á Sauðanesi og Efralóni.50 

 Eftir því sem fólki í Sauðaneshreppi fækkaði varð æ erfiðara að halda uppi kennslu og 

árið 1968 voru börnin aðeins orðin fimm sem sækja áttu skóla. Komu þá foreldrar með þau í 

barnaskólann á Þórshöfn og báðu þeim vistar þar til hrepparnir gengu til samstarfs um skólamál 

árið 1970, um leið og farskólinn á Langanesi var formlega lagður niður.51 

 Barnaskóli Þórshafnar var formlega stofnaður  þann 21. október 1933 og skólaskylda 

náði til barna 10-14 ára. Skólastjóri var Helga J. Elíasdóttir en aðalkennari var eiginmaður 

hennar Óli P. Möller. Kennslustundir voru 33 á viku og stóð kennslan í sjö mánuði. Nemendur 

fyrsta veturinn voru 28 í tveimur bekkjardeildum.52 

 Oft reyndist erfitt að útvega barnaskólanum húsnæði á Þórshöfn og því var það að árið 

1944 var farið að huga að varanlegri skólabyggingu. Það var síðan haustið 1945 að Óli P. Möller, 

þá tekinn við stöðu skólastjóra síðan 1935, setti skólann í nýju húsnæði. Óli sinnti stöðu 

skólastjóra til haustsins 1956 að hann flutti suður í Biskupstungur og tók við stjórn 

Reykholtsskóla. Í stað hans var ráðinn sonur þeirra hjóna Pálmi Ólason. Árið 1959 var tveimur 

bekkjardeildum unglingastigs bætt við barnaskólann á Þórshöfn og nafni hans þá breytt í Barna- 

og unglingaskóli Þórshafnar. 

Árið 1961 var svokölluð austurálma tekin í notkun og tvöfaldaðist við það húsrými 

skólans, fjórar kennslustofur voru þá til bóknáms og ein til handavinnu.53 Með setningu 

grunnskólalaga árið 1974 var nafninu breytt í Grunnskóli Þórshafnar. Haustið 1980 var tekin í 

                                                           
50

 Skjalasafn Þórshafnar, skólanefnd  1908-1946 
51

 Sigurður Jónsson 1968:198 
52

 Skjalasafn Þórshafnar, skólanefnd  1933 
53

 Angantýr Einarsson 1965:188 
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notkun suðurálma skólans og um leið fékkst leyfi til að taka upp níunda bekkinn á Þórshöfn en 

áður höfðu nemendur lokið honum í Laugaskóla í Suður-Þingeyjarsýslu. Þegar forskóladeild 

grunnskóla var gerð að 1. bekk árið 1990 varð 9. bekkur um leið 10. bekkur. Árið 1997 var tekin 

í notkun viðbygging við skólann sem byggð var við enda suðurálmunnar.54 Pálmi Ólason var 

skólastjóri á Þórshöfn til 1996 að undanskyldum einum vetri sem hann var í námsleyfi en þá 

leysti hann af hólmi Marta H. Richter sem kennt hafði þá við skólann í þrjá vetur. Skólastjórn á 

Þórshöfn hafði þá verið í höndum þeim feðga, Óla og Pálma í 60 ár. Frá 1996-1998 var Rut 

Indriðadóttir skólastjóri og Ásgrímur Angantýsson 199855-2001. Esther Ágústsdóttir 2001-2003 

og Arnar Einarsson 2003-2008. Árið 2008 tók við skólastjórn Heiðrún Óladóttir frá Þórshöfn 

eftir að Arnar Einarsson lét af störfum vegna veikinda.56 

 

 

  

                                                           
54 Land og fólk 2003:512 
55

 Friðrik G. Olgeirsson II 1998:280-284 
56 Heiðrún Óladóttir 2009 
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6. Langanes  
Langanes sem gengur í norðaustur af Íslandi kom lengi í veg fyrir skipaferðir austurfyrir landið 

vegna hafíss sem þar lá mánuðum saman fyrr á árum. Hafa fjölmörg skip farist við Langanes. Oft 

var þar harðbýlt, veður óvægin, hrjóstrugt land og langt á milli bæja, sem gerði líf þeirra sem þar 

bjuggu enn erfiðara. Margar þjóðþekktar persónur hafa dvalið á Langanesi til lengri eða skemmri 

tíma, furðufuglar, skáld, guðsmenn og afreksmenn á einn eða annan hátt. Langanes er einnig 

þekkt fyrir fuglalíf og fallega staði sem margir hverjir eiga sér merka sögu. Á Langanesi er 

sjávarþorpið Þórshöfn sem þó byggðist ekki upp fyrir alvöru fyrr en upp úr aldamótunum 190057. 

 Hin landskunna skáldkona Látra-Björg er ein af þeim sem dró fram lífið á Langanesi við 

hörmulegar aðstæður árið 1784. Hún var þekkt fyrir níðvísur sínar og mun vísa hennar um 

Langanes sennilega vera ein af þeim síðustu, því hún lést í september sama ár, 68 ára að aldri. 

  Langanes er ljótur tangi. 

  Lygin er þar oft á gangi. 

  Margur ber þar fisk í fangi, 

  en fáir að honum búa. 

-Nú vil ég heim til sveitar minnar snúa.58 

Hér á eftir koma nokkrir kaflar sem fjalla um atburði sem eiga það sameiginlegt að gerast á 

Langanesi. Hér er ýmist um munnmæla- og þjóðsögur að ræða eða staðreyndir, eins og í 

kaflanum um Sauðanes. Með hverjum kafla fylgir nemendaverkefni þar sem efnið er gróflega 

útfært sem kennsluefni. Reiknað er með að verkefnin verði flest unnin í vettvangsferðum, 

heimastofum, listgreinastofum og víðar. Efnið í heild er hugsað sem verkefni í tengslum við 

þemadaga þar sem þemað er Heimabyggðin mín, gamli tíminn og afrakstur vinnunnar verði 

sýndur foreldrum og öðrum sem vilja, í lok þemadaganna. Áætlað er að þemadagarnir standi yfir 

í viku og afraksturinn verði til sýnis gestum og gangandi á lokadeginum. Verkefnin eru misjöfn 

að lengd, taka frá einum degi og upp í viku, allt eftir aldri nemenda og umfangi verkefnis. 

Verkefnin eru ætluð öllum aldursstigum grunnskólans, þ.e. yngsta stigi, miðstigi og unglingastigi 

og markmið sett fram, tengd aldursstigi sem hentar hverju sinni. Taka skal fram að æskilegast er 

að þemavinnan fari fram á haustdögum þar sem vegir á utanverðu Langanesi eru oft ófærir 

sökum aurbleytu á vorin þegar skólahaldi lýkur á Þórshöfn. Verkefnin má að vísu sum hver 

                                                           
57 Friðrik G. Olgeirsson I 1998:364 
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 Friðrik G. Olgeirsson I 1998:98 
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vinna yfir vetrarmánuðina þó vettvangsferðirnar verði farnar að hausti. Hér verður þó gert ráð 

fyrir að vettvangsferðir og vinna tengd þeim fari öll fram á þemadögum að hausti. 

 

6.1 Kirkjustaðurinn Sauðanes 
Sauðanes sem er gamalt prestssetur á Langanesi er fyrir margt þekkt og er talið að þar hafi staðið 

kirkja síðan einhvern tíma á 11. öld.59 Fyrsti presturinn sem heimildir finnast um að hafi setið á 

Sauðanesi hét Jóhann og var hann prestur í Sauðanessókn í upphafi 14. aldar. Ólafur nokkur 

Guðmundsson þjónaði á Sauðanesi frá 1567 til æviloka árið 1609. Árið 1597 var gefin út á 

Hólum í Hjaltadal bókin Calendarium áður en nokkur almanök voru prentuð á Íslandi og þar 

mátti finna vísu eftir Ólaf Guðmundsson sem hann samdi heima á Sauðanesi og er enn á vörum 

landsmanna, lítillega breytt. Upphaflega var hún þó svona: 

  Ap., jún., sept., nó. Þrjátigir 

  einn til hinir kjósa sér. 

  Febrú tvenna fjórtán ber 

  frekar einn þá hlaupár er.60 

Sauðanes var lengi talið eitt af bestu brauðum landsins, landrúmt og sauðland gott ásamt 

hlunnindum, s.s. af æðarvarpi og silungsveiði. 

Þó hér sé ekki ætlunin að rekja prestatal á Sauðanesi er þó skylt að nefna einn frekar en 

aðra. Það er séra Vigfús Sigurðsson sem varð prestur á Sauðanesi árið 1869. Eftir að Vigfús 

hafði setið á Sauðanesi í áratug fékk hann áhuga á að hýsa Sauðanesstað betur og lét hann teikna 

fyrir sig og reisa steinhús mikið sem hlaðið var úr höggnu grjóti sem flutt var margra kílómetra 

leið. Húsið var síðan hlaðið á árunum 1879-1880 en ekki fullkomlega lokið við það fyrr en 1890 

og þá í tíð séra Arnljóts Ólafssonar.61 Séra Vigfús lét einnig reisa nýja kirkju enda sú sem fyrir 

var orðin gömul og hrörleg. Kirkjan var byggð árið 1889 og er hún enn í notkun. Elstu gripir 

kirkjunnar eru tveir róðukrossar sem hanga við altarið og eru, eftir því sem best er vitað, frá árinu 

1344. Altaristaflan er frá 1747, keypt úr Refsstaðarkirkju árið 1819. Þriðji elsti gripur kirkjunnar 

er predikunarstóllinn. Á hann er letrað: „Þeña stól lagde til Sauðanes kirkju Sr Arne Skaptason 

1765.“62 
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Nemendaverkefni um Sauðanes 

Verkefnið er miðað við yngsta stig, 1.-2. bekk, samþætt í samfélagsfræði, kristin fræði, siðfræði 

og trúarbragðafræði auk textílmenntar. 

 

Áhersla verður lögð á að nemendur auki vitund sína um samfélagið og umhverfið með því að fá 

að skoða hluti kirkjunnar og gamla prestsbústaðarins og komast þannig í beina snertingu við 

söguna. Þeir læra þannig betur að þekkja þá hluti sem þar eru og húsakynnin sjálf auk þess að 

geta betur gert sér í hugarlund hvernig forfeður þeirra bjuggu.63 Með umræðum um mismunandi 

trúarbrögð og tilgang þeirra geta nemendur séð að við trúum ekki öll á það sama og okkur ber að 

sýna öðrum trúarbrögðum virðingu og umburðarlyndi.64 Með því að láta nemendur velja sér 

viðfangsefni úr vettvangsferðinni og móta úr leir verður verkefnið enn áþreifanlegra fyrir þá.65 

Ætlunin er að verkefnið verði að mestu unnið í vettvangsferð í Sauðaneskirkju og 

Sauðaneskirkjugarð. Áður en farið er á vettvang er verkefnið undirbúið með umræðum, s.s. hvar 

er Sauðanes? Hvað er á Sauðanesi? Hafa allir í bekknum komið í Sauðaneskirkju, eða 

kirkjugarðinn? Er staðurinn merkilegur fyrir eitthvað, og þá fyrir hvað? Þessar umræður gætu 

farið fram degi fyrir sjálfa vettvangsferðina. 

 Í vettvangsferðinni verða Sauðaneskirkja og gamli prestbústaðurinn á Sauðanesi skoðuð. 

Í gamla prestbústaðnum er að finna marga gamla muni sem ekki er ótrúlegt að forfeður margra 

nemendanna hafi átt. Í Sauðaneskirkju verða skoðaðir gamlir munir kirkjunnar og komið inn á 

hlutverk kirkna, tilgang bæna og sálma, kirkjulegar athafnir, mismunandi trúarbrögð og fleira 

sem upp kann að koma í umræðum. Í kirkjugarðinum verður farið að minnisvarðanum um 

norsku sjómennina og sagt stuttlega frá þeirri sögu. Rætt verður um tilgang kirkjugarða, 

legsteina, umgengni í kirkjugörðum, virðingu fyrir þeim látnu og fleira. 

Eftir vettvangsferðina velja nemendur sér eitt ákveðið viðfangsefni, hlut, sýn eða 

hugmynd úr ferðinni sem þeir forma úr leir. Á lokadegi verða hlutirnir til sýnis ásamt stuttri 

kynningu sem nemendur semja sjálfir. Heppilegast er að þessi hluti verkefnisins fari fram sama 

dag og vettvangsferð, að henni lokinni, meðan allt er enn í fersku minni. 
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6.2 Skipbrot við Langanes 
Alfaraleið skipa hefur frá upphafi legið framhjá Langanesi og hefur ýmsum reynst sú leið 

hættusöm og greinir sagan frá fjölmörgum skip- og mannsköðum við nesið. 

Til er saga um að enskt skip hafi farist við utanvert Langanes að vestanverðu að 

vetrarlagi. Skipsáhöfninni tókst að komast til lands og upp gjá eina. Þegar upp var komið urðu 

menn ekki sammála um hvaða leið halda skyldi til byggða. Skipstjóranum tókst ásamt syni 

sínum að komast í fjárhús frá Skoruvík en aðrir úr áhöfninni gengu eftir nesinu að austan þar til 

þeir örmögnuðust allir og urðu úti í Vatnadal rúmum kílómetra frá Skoruvík. Reistur var kross á 

dys þeirra þar sem stendur; hér hvíla 11 enskir sjómenn.66 

Oft kom fyrir að skip strönduðu við nesið meðan sú var tíð að haga þurfti seglum eftir 

vindi. Með tilkomu betur útbúinna skipa á 20. öld dró mikið úr þessum slysum þó til séu nokkur 

dæmi um alvarleg sjóslys engu að síður. Í mars árið 1907 fórst norskt skip í ís út af Langanesi 

þegar það var á leið frá Akureyri til Noregs. Áhöfnin og farþegar komust í þrjá björgunarbáta. 

Tveir bátanna komust í land en einn fórst og með honum níu manns. Enn meiri mannskaði varð 

seinna sama ár þegar annað norskt skip strandaði undir Selhellubjörgum. Skipið var á leið frá Jan 

Mayen til Noregs þegar það rakst á ísjaka og laskaðist. Skipstjórinn ákvað að leita hafnar á 

Íslandi. Á skipinu voru 17 menn og fórust þeir allir nema einn. Hann komst fáklæddur í land og 

eftir um fimm klukkustunda gang náði hann að Skálum illa leikinn. Undir Selhellubjörgum sáu 

menn lík skipverjanna á litlum fjörutanga ásamt járnbraki úr skipinu. Ekki var hægt að komast 

þangað nema láta menn síga niður. Líkin voru sett á fleka og þau hífð upp 30-40 metra háan 

klettavegginn, síðan flutt á kviktrjám að Sauðanesi, kistulögð og jörðuð. Rúmlega hálfri öld síðar 

var reist minnismerki í kirkjugarðinum til minningar um skipbrotsmennina.67 

 

Nemendaverkefni um skipbrot 

Verkefnið er miðað við yngsta stig, 3.-4. bekk, samþætt í íslensku, myndmennt, lífsleikni, 

stærðfræði og leikrænni tjáningu. 
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Ætlunin með þessu verkefni er að auka færni nemenda til endursagnar og samskipta við 

samnemendur sína í hópvinnu og þjálfa þá í að hlusta, því ekki er sjálfgefið að nemendur kunni 

að hlusta á frásagnir.68 Reynt verður að auka færni nemenda til að setja fram hugsun sem 

myndverk og rökstyðja vinnu sína.69 Þjálfuð verða tjásamskipti þar sem nemendur þurfa að 

útskýra og færa rök fyrir máli sínu í umræðum um söguna.70 Nemendur munu einnig fá tækifæri 

til að spreyta sig á þrautalausnum, mælingum og útreikningi tengdum verkefninu með 

hjálpargögnum sem þeir sjálfir velja.71 Einnig verður ætlast til þess að nemendur sýni fram á 

skilning á tjáningu daglegs lífs með leikrænni tjáningu og að þeir séu færir um að túlka þætti úr 

námsefninu með leikþætti.72 

Verkefnið er að hluta unnið í vettvangsferð í Skoruvík og Skála með viðkomu í 

Sauðaneskirkjugarði og að hluta í skólanum. Lesið er fyrir bekkinn um skipbrot við Langanes og 

frásögnin rædd í umræðuhópi sem kennari stýrir. Rætt er um merkingu orðanna skipbrot og 

mannskaði og hvað hafi valdið því að skipbrot hafi verið algengari þá en nú, s.s. veðurfar, 

útbúnaður skipa, tækniframfarir í skipum, siglingaleiðir, vitar, fjarskiptatæki og fleira sem upp 

kemur. Hvaðan er örnefnið Engelskagjá dregið? Hvað merkir engelska, engelskur og kviktré? 

Nemendum eru sýnd á korti Jan Mayen og Tromsø og lega þeirra gagnvart Íslandi og Langanesi. 

Merkt eru inn á kort af Langanesi örnefnin; Engelskagjá, Selhellubjörg, Skálar og Skoruvík. 

Nemendur (3-4 nemendur saman í hóp) mæla úti á skólalóð, með hjálp þeirra mælitækja 

sem þeir velja sér, 30-40 metra til að gera sér frekar grein fyrir hæð bjargsins þar sem líkin voru 

hífð upp. Hver nemandi teiknar eina mynd tengda seinni frásögunni og skrifar stuttlega við 

myndina. Bekkurinn í heild leikur og segir frá atburðinum og sýnir afraksturinn, á lokadegi 

þemadaganna, samnemendum og foreldrum. 

Búast má við að vettvangsferðin taki heilan dag, þar sem viðkomustaðirnir eru þrír og um 

langan og víða seinfarinn veg er að fara. Nemendavinnan sjálf mun þá fara fram í skólanum, 

helst daginn eftir, meðan ferðin og sögurnar eru enn í fersku minni en æfingar á leikþættinum 

geta hins vegar verið af og til það sem eftir er þemadaganna. Því má reikna með að vinnan í heild 

sinni taki heila viku. 
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6.3 Sögur af fólki 
Við þekkjum öll að sögur af fólki fyrr og síðar breytast oft í meðförum. Sumar eru sannar aðrar 

eru minna sannar. Svo lengi sem það skaðar engan þá er bæði gaman og ekki síður hluti af okkar 

menningu og í raun þjóðararfur að viðhalda slíkum sögum í munnmælum og riti. Langanes líkt 

og aðrir landshlutar á sinn skerf af fólki, sem reynt hefur ýmislegt og er þekkt af raunum sínum, 

visku, fávisku, hetjudáðum, kröftum, snjallræði, dugnaði, tilsvörum og svo mætti lengi telja. Hér 

verða raktar nokkrar slíkar sögur. 

 

6.3.1 Viðureign Jóhannesar Gíslasonar við Fransmenn 
Flandrarar, Frakkar, Englendingar og fleiri þjóðir stunduðu mikið fiskveiðar við Langanes á 19. 

öld, oft dýpra en heimamenn gátu sótt á kænum sínum. Snemma fóru Langnesingar að eiga 

samskipti við þessa fiskimenn og urðu margir leiknir í að skilja frönsku og ensku. Vöruskipti 

fóru oft fram milli Langnesinga og þessara duggara, Langnesingar létu þá hafa peysur, vettlinga 

og fé á fæti á móti veiðarfærum, fatnaði og ýmsu öðru. Eitt sinn var maður nokkur sem Jóhannes 

hét, á gangi vestur með Grenjanesi sem er vestur af Sauðanesi þar sem hann hafði verið að gá að 

sauðfé í fjárborg Sauðanesmanna. Sá hann hvar hópur duggara var búinn að handsama margar 

kindur í fjörunni og voru þeir að koma þeim fyrir í skipsbátnum. Jóhannes greip í hendi sér 

tréraft af rekanum og réðst til atlögu þar sem honum ofbauð meðferð fjárins og frækni 

mannanna. Jóhannes lét raftinn dynja á duggurunum algjörlega hamslaus af bræði. Tókst 

Frökkunum að særa Jóhannes með sveðjum sem þeir báru alla jafna á sér en hann lét það ekki á 

sig fá og stóðst atlögur þeirra. Færðist Jóhannes allur í aukana og féllu einhverjir í valinn fyrir 

honum. Þegar svo var komið gáfust útlendingarnir upp og hörfuðu með félaga sína í bátinn og 

réru til skips. Hvorki fyrr né síðar gat Jóhannes tjáð sig um það hvernig bardaginn hefði endað.73 

 

Nemendaverkefni um Jóhannes og Fransmenn 

Verkefnið er miðað við unglingastig, 7.-8. bekk, samþætt í íslensku, lífsleikni, náttúrufræði og 

samfélagsfræði. 

 

Mikil áhersla verður lögð á að nemendur vandi allan frágang verkefnisins. Á þessu aldursstigi 

ættu nemendur að vera fullfærir um að tjá sig skýrt og áheyrilega, geta sagt skipulega frá og 
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skilið aðalatriði frá aukaatriðum.74 Nemendur þurfa að geta greint tilfinningar og komið orðum 

að hvernig þær hafa áhrif á hegðun og samskipti. Þeir þurfa einnig að sýna fram á skapandi 

vinnubrögð varðandi útfærslu á eigin hugmyndum á lausn verkefnisins.75 Nemendur verða að 

sýna fram á skilning flokkunarkerfis lífvera eftir ríkjum, geta skýrt frá nauðþurftum þeirra og 

útskýrt ljóstillífun, þar sem bekkurinn er að koma á fót vísi að plöntusafni.76 Nemendur fá einnig 

tækifæri til að kynnast þróun búsetu í heimabyggð sinni og bera hana saman við það sem 

gerðist/gerist annars staðar.77 

Reiknað er með að verkefnið sé að hluta unnið í vettvangsferð sem farin er út á Langanes, 

á Grenjanes og út í Hrollaugsstaði og að hluta heima í skóla. Nemendur geta getið sér þess til 

hvar við Grenjanes Fransmennirnir hafi verið með féð þegar Jóhannes sá þá. Sá hluti sögunnar78 

sem gerist á Grenjanesi er lesinn fyrir nemendur þar og ræddur að því loknu í umræðum sem 

kennarinn stýrir. Jóhannes var aðeins 23 ára þegar þetta gerðist, hve stór má reikna með að 

rafturinn hafi verið? Hvað má reikna með að Fransmennirnir hafi verið margir? Rædd er merking 

orðanna/orðasambandanna; Fransmaður, dugga, duggari, fjárborg, berserkjamóður, tréraftur, 

skotaskuld, ráða niðurlögum einhvers. Af hverju er staðarnafnið Grenjanes dregið? 

Vettvangsferðinni er síðan haldið áfram út í Hrollaugsstaði og restin af sögunni79 lesin 

þar, svipaðar umræður teknar upp: Hve stór hefur bátur Jóhannesar verið? Hve langt úti var 

duggan? Rædd er merking orðanna/orðasambandanna; þófta, vöruskipti, kjölfar. Af hverju er 

bæjarnafnið Hrollaugsstaðir dregið? Að auki verður á báðum stöðunum safnað blómum og 

grösum (með rótum) sem nemendur setja í pressu, þurrka og greina þegar heim verður komið og 

mynda þannig vísi að plöntusafni skólans. Rætt verður um ljóstillífun plantna og mikilvægi 

hennar auk þess sem rætt verður um lífsskilyrði gróðurs, þ.e. hvað þarf að vera í umhverfinu svo 

gróður geti almennt þrifist? 

Þegar heim í skóla er komið, skiptir kennari bekknum í tvo hópa. Annar hópurinn ræðir 

söguna og fær tíma til að undirbúa stuttan leikþátt um atburðina. Allir í hópnum eru hvattir til 

ábyrgðar og verða helst að hafa hlutverk og er hópurinn samábyrgur fyrir afrakstrinum.80 
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Leikhópurinn sýnir síðan leikþáttinn á lokadegi þemadaganna. Hinn hópurinn ræðir söguna og 

skiptir henni í kafla á milli meðlima hópsins. Tveir til þrír nemendur vinna saman að því að búa 

til eina teiknimyndasögu um viðureign Jóhannesar við Fransmennina sem þeir síðan annað hvort 

setja á veggspjald eða binda inn. Sögurnar verða einnig til sýnis á lokadegi. 

Áætlað er að vettvangsferð og umræður hópanna, heima í skóla að henni lokinni, séu á 

einum og sama deginum. Æfing leikþáttar og myndasögugerðin færi síðan fram daginn eftir. 

Tveir dagar ættu því að vera heppilegur tími fyrir verkefnið. 

 

6.3.2 Bóni prins 
Finnbogi Finnsson fæddist þann 11. september 1860 í Skoruvík. Foreldrar hans voru bláfátæk 

vinnuhjú. Eftir að hafa átt heima í Skoruvík í meira en 30 ár fluttist Kristín með syni sínum að 

Sóleyjarvöllum á Langanesströnd. Finnbogi réðst sem vinnumaður til Andrésar kaupmanns í 

Gunnólfsvík og fluttist með honum til Seyðisfjarðar. Sama ár og hann kom þangað faldi hann sig 

í koladalli og fór með honum til Kaupmannahafnar þar sem hann var fluttur tafarlaust til 

yfirheyrslu hjá yfirvöldum. Sagðist hann nú heita Napóleon Bónaparte prins og vera á leið til 

Frakklands að heimta ríkiserfðir. Var Finnbogi hafður í haldi í Kaupmannahöfn um veturinn og 

látinn vinna upp í dvalarkostnað. Með fyrstu vorskipum var hann síðan sendur heim aftur til 

Íslands. Upp frá því var hann ýmist nefndur Bóni prins eða bara Bóni. Þegar Bóni prins var 

kominn yfir sextugt var honum komið fyrir á Þórshöfn hjá Kristínu K. Jósefsdóttur sem rak 

gistiheimili þar. Dag einn í byrjun desember 1932 hvarf Bóni að heiman. Það var ekki fyrr en 

vorið eftir að lík hans fannst í Selvatni á Brekknaheiði. Greinilegt þótti að gamli maðurinn hefði 

á feigðarstundu verið á leiðinni austur í Hraunkot þar sem hann hafði áður búið með Þrúðu sinni, 

hrakist af vegartroðningnum og lent ofan um ís á vatninu.81 

 

Nemendaverkefni um Bóna prins 

Verkefnið er miðað við unglingastig, 7.-8. bekk, samþætt í íslensku og samfélagsfræði. 

 

Gerð er sú krafa til nemenda að þeir læri að lesa úr landakortum og nýta sér þær upplýsingar til 

áframhaldandi vinnu í námsefninu, geti t.d. flutt upplýsingar milli korta. Þeir læri að þekkja 
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örnefni í sinni heimabyggð og geti jafnframt útskýrt með einhverjum hætti af hverju fólk flyst 

búferlum.82 Nemendur þurfa að nota orðabækur við lausn verkefnisins og verða því að vera færir 

um að leita og raða eftir stafrófsröð og geta nýtt sér þær upplýsingar sem þar eru. Góður 

lesskilningur þarf einnig að vera til staðar til að verkið heppnist sem best og falleg rithönd svo 

snyrtilegur frágangur náist.83 

Í upphafi lesa nemendur söguna um Bóna prins.84 Kennari skiptir bekknum í blandaða 

námshópa, 3-4 nemendur í hóp og er hver og einn hópur hvattur til samábyrgðar á að allir í 

hópnum tileinki sér námsefnið.85 Hver hópur fær síðan kort af Langanesi þar sem merkja á inn á 

öll örnefni sem koma fyrir í sögunni, þ.e. þau sem tilheyra Langanesi og einkenna þau eftir því í 

hvaða röð þau koma við sögu Bóna. Nemendur þurfa einnig að finna, með hjálp orðabóka, 

Internetsins eða eftir öðrum leiðum, merkingu orðanna/orðasambandanna í sögunni; vinnuhjú, 

feigðarstund, vegartroðningur, dvalarkostnaður, koladallur, ferming, vandalaus, að farnast, fella 

hugi saman, skírn, kaupmaður, ríkiserfðir, aðalsfólk, að hafa á reiðum höndum og klerkur. 

 Í umræðuhópi að verki loknu verður velt upp spurningu um ástæðu þess að Bóni prins 

breyttist svona eftir að hann kom heim að utan. Hvernig má ímynda sér að móður hans hafi liðið? 

Einnig verður rætt hvað nemendum fannst erfiðast, auðveldast og skemmtilegast. Afrakstur 

verksins, kort og útdráttur úr sögu Bóna prins verður til sýnis á lokadegi. Einnig má hugsa sér að 

merkja örnefnin inn á upphleypt kort úr pappamassa sem nemendur útbúa sjálfir. 

 Ekki er reiknað með vettvangsferð í þessu verkefni hér, þó það megi að sjálfsögðu vinna 

það á þann hátt. Verkefnið er tiltölulega stutt og yrði unnið á einum degi í skólanum. 

 

6.3.3 Drauma-Jói 
Drauma-Jói var sagður geta, með ótrúlegri nákvæmni og vissu, látið sig dreyma týnda hluti og 

lýst staðsetningu þeirra svo vel að eigendur hefðu oftar en ekki getað gengið að hlutunum 

samkvæmt lýsingum hans. Drauma-Jói sem réttilega hét Jóhannes Jónsson bjó alla sína ævi á 

Langanesi og varð landsþekktur fyrir hæfileika sinn. Á unglingsárum veiktist hann tvisvar af 

taugaveiki og eftir það fór að bera á þessum hæfileika Jóhannesar sem talinn var hafa komið sér 
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vel fyrir marga og hafa hjálpað mörgum að finna glataða dýrgripi. Árið 1944 dó Jóhannes þá 83 

ára að aldri og hafði þá verið gerður að heiðursborgara Sauðaneshrepps.86 

 

Nemendaverkefni um drauma 

Verkefnið er miðað við miðstig, 3.-4. bekk, samþætt í myndmennt og íslensku. 

 

Leitast verður við að nemendur tjái tilfinningar sínar og hugmyndir varðandi myndverk og þeir 

hvattir til að tjá sínar tilfinningar með myndsköpun.87 Nemendur verða hvattir til rökræðna og til 

að tjá eigin tilfinningar og skoðanir jafnt í ræðu sem riti samhliða því sem draumar þeirra eru 

ræddir og leitast við að túlka þá.88 

Verkefnið er undirbúið með því að nemendur eru hvattir til að leggja drauma sína á 

minnið, spyrjast fyrir um merkingu þeirra og reyna að túlka þá sjálfir. Drauma-Jói89 er kynntur til 

sögunnar, þó verkefnið sé ekki um hann sjálfan, og umræður um drauma vaktar í framhaldi þess. 

Nemendur skrifa niður aðalatriði drauma sinna og þeir sem geta skrifa upp allan 

drauminn líkt og sögu, gefa honum nafn sem þeir telja að tengist merkingu hans og lesa fyrir 

bekkinn. Nemendur teikna mynd/myndir úr draumum sínum og skrifa stutta túlkun/merkingu 

draumsins. Nemendur útbúa veggspjald fyrir lokadaginn, þar sem draumurinn, túlkun hans og 

myndir fara saman. 

Í umræðuhring, að verkefninu loknu, er rætt um hvers vegna okkur dreymir, hvers vegna 

við munum ekki alltaf drauma okkar, af hverju við fáum martraðir, af hverju okkur dreymir 

stundum nánast sama drauminn oftar en einu sinni, o.s.frv. 

Ekki er ætlunin að þetta verkefni verði unnið samhliða vettvangsferð, hins vegar þurfa 

nemendur nokkra daga til að fá tækifæri til að koma með frásagnir af draumum sínum. Verkefnið 

sjálft, umræður og myndskreyting, yrði því unnið einn dag seinnipart þemaviku. Búast má við að 

ekki komi allir með reynslusögu af draumi á þessum dögum og má þá hugsa sér að viðkomandi 

fái að fjalla um draum sem hann hefur dreymt einhvern tíma áður eða þá draum sem hann hefur 

heyrt af, þó hann sé ekki sjálfur dreymandinn. 
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6.3.4 Sigurður í Skoruvík og hafmaðurinn 
Við þekkjum öll sögur af þursum, tröllum og skessum sem rænt hafa bændadætrum eða 

prinsessum og hafskrímslum sem ganga á land á jóla- eða nýársnótt í ætisleit. Ekki verður lagður 

dómur á sannleiksgildi þeirra hér. Í upphafi kafla 5.1.3 var sagt frá því að sumar sögur væru ekki 

eins sannar og aðrar. Hér er ein saga sem gæti ef menn vilja flokkast sem slík. 

 Á síðustu árum 18. aldar bjó í Skoruvík maður sem hét Sigurður. Sigurður var hraustur 

maður og átti margt fé. Hann byggði sér beitarhús við vog einn sem var nokkuð langt frá bænum 

og gætti þar smali hans fjárins. Í þrígang hafði Sigurður tapað smala sínum úr beitarhúsunum á 

jólanótt. Sigurður bóndi greip til þess ráðs að smíða atgeir mikinn sem var hið mesta tröllavopn. 

Hélt nú Sigurður af stað í sauðahúsið til að komast að hinu sanna um mannshvörfin. Þegar komið 

er fram yfir sólsetur sér Sigurður hvar ferlíki í mannsmynd gengur á land og byrjar að róta í 

þarabunka í fjörunni, finnur leifar af mannslíkama og byrjar að naga þær. Skilur Sigurður þá hver 

örlög manna hans hefðu orðið og vill hefna þeirra. Rekur Sigurður þá atgeirinn á kaf í brjóst 

hafmannsins og ýtir honum frá sér um leið. Fer fljótlega að draga af hafmanninum og virðist 

hann reyna að komast til hafs. Sigurður tekur þá stóran stein og tekst að rota hann. Flutti 

Sigurður hafmanninn heim og skóf af honum allt hold. Beinin úr honum seldi hann gripasafni í 

Danmörku og fékk fyrir þau 600 kr. Eftir þetta hurfu ekki fleiri smalar frá Skoruvík.90 

 

Nemendaverkefni um Sigurð og hafmanninn 

Verkefnið er miðað við yngsta stig, 1.-2. bekk, samþætt í samfélagsfræði, lífsleikni og 

myndmennt. 

 

Markmiðið með verkefninu er að kynna fyrir nemendum þekktar persónur liðinna tíma í 

heimabyggð þeirra og eins að kynna fyrir þeim örnefni, kennileiti og sögustaði í nágrenninu.91 

Reynt verður að auka samskiptafærni nemenda og fá þá til að setja sig í spor sögupersóna. Þeir 

verða hvattir til að tjá tilfinningar persónanna og rökstyðja þá túlkun.92 Leitast verður eftir því að 

nemendur nái að koma hugsunum sínum og tilfinningum í myndform og eins að þeir geti túlkað 

tilfinningar í myndum bekkjarfélaga sinna á einhvern hátt.93 

                                                           
90

 Sigfús Sigfússon 1982-1993:49-50 
91

 Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsgreinar 2007:11 
92 Aðalnámskrá grunnskóla, lífsleikni 2007:8 
93

 Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 2007:12 
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Sagan94 er lesin fyrir bekkinn og umræður sem kennari stjórnar fara fram í hring. Þekkja 

nemendur svipaðar sögur? Er sagan skáldsaga eða sönn saga? Hvernig vitum við hvort saga er 

sönn saga eða skáldsaga? Bekknum má skipta í tvo hópa, annar hópurinn fær tíma til að æfa 

söguna sem leikþátt og leikur síðan afraksturinn á lokadegi þemadaga. Hinn hópurinn teiknar 

myndir úr sögunni, setur á spjald, segir söguna og útskýrir með myndum sínum á lokadegi.  

Reiknað er með að megnið af verkefninu sé unnið á tveimur dögum. Á fyrri deginum er 

sagan lesin fyrir nemendur og umræður fara fram. Seinni daginn fer fram hópavinna þar sem 

annar hópurinn setur saman leikþátt til túlkunar á sögunni en hinn hópurinn útbýr veggspjald 

með myndum og texta. Búast má þó við að leikhópurinn þurfi að æfa af og til fram að sýningu.  

Einnig má hugsa sér að verkefnið verði unnið í vettvangsferð í Skoruvík. Nemendur geta 

þá safnað hlutum á staðnum og sagan verður þannig áþreifanlegri fyrir þá. 

 

6.4 Samantekt 
Verkefnin hér að framan eru misjöfn bæði að lengd og umfangi. Ekki eru þau öll ætluð sem hluti 

af vettvangsferðum þó vissulega megi hugsa sér að útfæra þau sem slík. Í öllum verkefnunum er 

þó lögð áhersla á að efla, sjálfsvitund, söguvitund, grenndarvitund og umhverfisvitund nemenda. 

Með markmiðum Aðalnámskrár er síðan reynt að flétta grenndarkennsluþema inn í sem flest fög 

grunnskólans. Þannig er leitast við að koma nemendum í beina snertingu við sem mest af 

námsefninu með von um aukinn skilning þeirra, áhuga og samkennd til samfélagsins, 

umhverfisins, náttúrunnar og sögunnar. Nemendum er ætlað að glíma við verkefnin gegnum 

snertingu, komast sem næst uppruna þeirra og læra af reynslunni en það voru jú höfuðáherslur 

þeirra Rousseaus og Deweys sem fjallað er um í köflum 3.1 og 3.2. 

  

                                                           
94 Viðauki 5 
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7. Lokaorð 
Viðhorf til þekkingar hafa breyst mikið, þekking er ekki lengur afmörkuð og stöðug heldur 

víðfeðm og sundurleit. Það sem menn vita sannast í dag verður óyggjandi hrakið á morgun. Þess 

vegna er ekki gott að segja til um hvað kemur nemendum grunnskóla dagsins í dag best þegar 

þeir ljúka framhalds- eða háskólanámi og fara út á vinnumarkaðinn.95 Þó má búast við að það 

komi okkur alltaf vel að þekkja uppruna okkar og umhverfi og skyldur okkar gagnvart því. 

 Í upphafi talaði ég um að það væri hverjum og einum gott að þekkja uppruna sinn og 

sögu að einhverju leyti, sú skoðun mín hefur tvíeflst við gerð þessa verks. Ég tel það skyldu 

okkar að koma fram við náttúruna af virðingu og sanngirni. Læra að nýta hana, lifa með henni og 

hún með okkur. Við erum gestir á þessari jörð hvort sem okkur líkar það betur eða verr. Í ljóði 

Tómasar Guðmundssonar er skemmtileg samlíking um veru okkar hér á jörðinni; „við erum 

gestir og hótel okkar er jörðin“.96 Betra væri kannski að hugsa sér jörðina sem heimili okkar þar 

sem við verðum sjálf að ganga frá eftir okkur því við megum ekki ætlast til þess að næsta 

kynslóð komi sem hótelþernur og skúri eftir okkur og skipti á rúmunum. 

 Ég var sjálfur alinn upp í sveit og var snemma kennt að umgangast líf af virðingu, gróður 

jafnt sem dýr, hvort heldur var við leik eða störf. Þar sem hver einstaklingur ber gjarnan mesta 

virðingu og umhyggju fyrir því sem honum þykir vænt um, er mikilvægt að börn fái tækifæri til 

að upplifa, hrífast og njóta af eigin raun þeirra dásemda og tækifæra sem náttúran hefur upp á að 

bjóða. Ísland hefur lengi verið þekkt fyrir fjölbreyttan gróður, lítt spillta náttúru og víðlendar 

óbyggðir, sem ber að vernda vegna umhverfisins sjálfs, vegna okkar sem búum hér og komandi 

kynslóða. Markvissri vinnu að umhverfismálum lýkur því sennilega aldrei. Kennarar eru oft á 

tíðum miklar fyrirmyndir í grunnskólum og því er mikilvægt að þeir temji sér jákvætt viðhorf til 

náttúrunnar og umgengni um hana og geti þannig auðveldlega smitað nemendur af eigin áhuga.  

 Það var ásetningur minn, í upphafi og er enn, að koma fram með hugmyndir að því 

hvernig vekja megi hjá börnum þá hugsun að læra að meta náttúruna, umhverfi sitt og þá sögu 

sem það hefur að geyma. Niðurstaða mín er skýr, með aukinni fræðslu um umhverfið, náinni 

snertingu við náttúruna og fortíðina/söguna tel ég að megi vekja ábyrgð og umburðarlyndi 

einstaklinga gagnvart umhverfinu í heild sinni. Aukum þannig um leið vitund okkar um 

náttúruna, nágrennið og samfélagið sem við búum í. Ég valdi þá leið að vinna með 

                                                           
95 Rúnar Sigþórsson o.fl 1999:192 
96 Ari Trausti Guðmundsson 2002:12 
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grenndarkennslu í þemavinnu með ákveðin markmið að leiðarljósi. Færar leiðir eru sjálfsagt 

margar og ætla ég ekki að leggja nokkurn dóm á það hvort þessi sé sú besta, en trú mín er samt 

sú að hún sé góð og vel framkvæmanleg. 

 Það er einlæg von mín að nemendaverkefnin sem getið er í undirköflum sjötta kafla skili 

tilætluðum árangri, komist þau í framkvæmd. Þau verði þannig til þess að auka sjálfsvitund, 

söguvitund, grenndar- og umhverfisvitund nemenda. Með markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla 

og kennsluhugmyndum þeirra Jean-Jacques Rousseau og John Dewey, með þemavinnu, tengdri 

grenndarkennslu, tel ég að þeim markmiðum megi ná. Verði hægt að flétta saman efni; annars-, 

þriðja- og fjórða kafla og vekja þannig upp þá hugsun hjá nemendum að náttúran geti ekki 

endalaust gefið af sér, við séum hluti af heild og að við eigum ekki landið, heldur séum við 

aðeins gestir, tel ég helstu markmiðum náð sem stefnt er að. 

 Ég vona að hugsanir mínar hafi náð að skila sér til lesenda svo verkið nýtist á þann hátt 

sem til er ætlast. Markmiðin eru kannski háleit en ég tel það skyldu mína sem starfandi 

grunnskólakennara að reyna eftir fremsta megni að leggja mitt af mörkum til að auka sjálfs- og 

söguvitund komandi kynslóða hér í heimabyggð. Kynna fyrir nemendum umhverfi þeirra, sögu 

og þá náttúru sem við erum í raun bundin á margan hátt. 

Viskubrunnar verða seint þurrausnir og er því lengi hægt að sækja í þá vísdóm fortíðar til 

að auka enn frekar á kenndir komandi kynslóða til uppruna síns. 
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Viðauki 1 

Skipbrot við Langanes 

Alfaraleið skipa hefur frá upphafi legið framhjá Langanesi og hefur ýmsum reynst sú leið 

hættusöm og greinir sagan frá fjölmörgum skip- og mannsköðum við nesið. 

Til er saga um að enskt skip hafi farist við utanvert Langanes að vestanverðu að 

vetrarlagi. Skipsáhöfninni tókst að komast til lands og upp gjá eina. Þegar upp var komið urðu 

menn ekki sammála um hvaða leið halda skyldi til byggða. Skipstjóranum tókst ásamt syni 

sínum að komast í fjárhús frá Skoruvík en aðrir úr áhöfninni gengu eftir nesinu að austan þar til 

þeir örmögnuðust allir og urðu úti í Vatnadal rúmum kílómetra frá Skoruvík. Reistur var kross á 

dys þeirra þar sem stendur; hér hvíla 11 enskir sjómenn. 97 

Oft kom fyrir að skip strönduðu við nesið meðan sú var tíð að haga þurfti seglum eftir 

vindi. Með tilkomu betur útbúinna skipa á 20. öld dró mikið úr þessum slysum þó til séu nokkur 

dæmi um alvarleg sjóslys engu að síður. Í mars árið 1907 fórst skipið Kong Trygve í ís út af 

Langanesi þegar það var á leið frá Akureyri til Noregs. Áhöfnin og farþegar komust í þrjá 

björgunarbáta. Tveir bátanna komust í land en einn fórst og með honum níu manns. Enn meiri 

mannskaði varð seinna sama ár þegar annað norskt skip strandaði undir Selhellubjörgum. Skipið 

var á leið frá Jan Mayen til Noregs þegar það rakst á ísjaka og laskaðist. Skipstjórinn ákvað að 

leita hafnar á Íslandi. Á skipinu voru 17 menn og fórust þeir allir nema einn. Hann komst 

fáklæddur í land og eftir um fimm klukkustunda gang náði hann að Skálum illa leikinn. Undir 

Selhellubjörgum sáu menn 10 lík á litlum fjörutanga ásamt járnbraki úr skipinu. Ekki var hægt að 

komast þangað nema láta menn síga niður. Líkin voru sett á fleka og þau hífð upp 30-40 metra 

háan klettavegginn, síðan flutt á kviktrjám að Sauðanesi, kistulögð og jörðuð. Rúmlega hálfri öld 

síðar var reist minnismerki í kirkjugarðinum til minningar um skipbrotsmennina. 98 
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Viðauki 2 

Viðureign Jóhannesar Gíslasonar við Fransmenn 

Flandrarar, Frakkar, Englendingar og fleiri þjóðir stunduðu mikið fiskveiðar við Langanes á 19. 

öld, oft dýpra en heimamenn gátu sótt á kænum sínum. Snemma fóru Langnesingar að eiga 

samskipti við þessa fiskimenn og urðu margir leiknir í að skilja frönsku og ensku. Vöruskipti 

fóru oft fram milli Langnesinga og þessara duggara, Langnesingar létu þá hafa peysur, vettlinga 

og fé á fæti á móti veiðarfærum, fatnaði og ýmsu öðru. Oft heyrðust þó raddir á Langanesi að 

duggarar þessir færu í land að næturlagi eða þegar fólk var víðs fjarri og stælu fé eða fugli og 

eggjum úr björgunum. Sló þá jafnan í brýnu milli þeirra og heimamanna ef komið var að þeim 

við iðju þessa. Jóhannes Gíslason var fæddur á Sauðanesi á Langanesi þann 3. mars 1843. 

Sumarið 1866 var Jóhannes eitt sinn á gangi vestur með Grenjanesi sem er vestur af Sauðanesi 

þar sem hann hafði verið að gá að sauðfé í fjárborg Sauðanesmanna. Sá hann þá hvar frönsk 

dugga lá nálægt landi og ákvað að stefna þangað sem hann taldi líklegt að Frakkarnir hefðu 

komið í land. Þegar þangað kom sá hann hvar hópur duggara var búinn að handsama margar 

kindur í fjörunni og voru þeir að koma þeim fyrir í skipsbátnum. Á Jóhannes, sem alla jafna var 

hæglætis maður, rann nú berserkjamóður vegna illrar meðferðar á fénu og einnig sá hann að til 

skjótra aðgerða yrði að grípa til að stöðva þjófana. Jóhannes greip í hendi sér tréraft af rekanum 

og réðst til atlögu. Tóku Frakkarnir á móti og hafa líklega haldið að ekki yrði þeim skotaskuld að 

ráða niðurlögum eins manns. Jóhannes lét hins vegar raftinn dynja á duggurunum algjörlega 

hamslaus af bræði. Tókst Frökkunum að særa Jóhannes með sveðjum sem þeir báru alla jafna á 

sér en hann lét það ekki á sig fá og stóðst atlögur þeirra. Færðist nú Jóhannes allur í aukana og 

féllu óvinirnir í valinn fyrir honum. Þegar svo var komið gáfust útlendingarnir upp og hörfuðu 

með félaga sína í bátinn og réru til skips. Stuttu síðar þegar menn frá Sauðanesi komu í víkina 

fundu þeir Jóhannes meðvitundarlausan liggjandi í blóði sínu og féð bundið. Leystu þeir féð og 

fluttu Jóhannes heim. Sárin voru grunn og gréru fljótt en Jóhannes var svo þjakaður að hann var 

lengi að ná sér og þótti eftir þetta mjög hljóður og jafnvel utan við sig. Þótti honum tilhugsunin 

um að hann hefði líklegast drepið mann í æðiskastinu óbærileg. Hvorki fyrr né síðar gat Jóhannes 

tjáð sig um það hvernig bardaginn hefði endað. Árið 1879 er hann bóndi að Hrollaugsstöðum á 

Langanesi ásamt konu sinni Friðfinnu Ingibjörgu Jónsdóttur, dóttur áttu þau sem hét Anna 

Kristín. Rær hann þá oft til fiskjar og fer með sveitungum sínum um borð í duggur sem þar voru 

á firðinum til vöruskipta. Eitt sinn réru þeir út í duggu sem þeir könnuðust ekki við að hafa séð 



 

 

áður. Jóhannes tekur fljótt eftir því að einn skipverjanna gefur honum illt auga og talar laumulega 

við félaga sína. Langnesingur sem var með Jóhannesi veitir þessu einnig eftirtekt og skyldi sá 

hrafl í frönsku. Sér hann hvar duggarinn bendir á Jóhannes og segir þetta vera manninn sem 

drepið hafi bróður sinn í slagnum mikla fyrir nokkrum árum. Langnesingarnir bregða þá skjótt 

við og fara í báta sína, þegar þeir ætluðu að róa frá skipinu kemur skipverjinn að borðstokknum 

með stóra sveðju og kastar henni af afli niður í bát Jóhannesar en hæfir ekki þar sem báturinn var 

kominn á hreyfingu. Straukst sveðjan við Jóhannes og sat föst í þóftunni sem hann sat á. Eftir 

þetta fór hann aldrei út í ókunnar duggur og vildi í kjölfarið flytjast af Langanesi. Fluttust hjónin 

vestur í Öxarfjörð og hröktust þar bæ af bæ uns þau settust að á Smjörhóli þar í sveit. Jóhannes 

andaðist þar 22. júlí 1907. 99 
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Viðauki 3 

Bóni prins  

Finnbogi Finnsson fæddist þann 11. september 1860 í Skoruvík. Foreldrar hans voru bláfátæk 

vinnuhjú sem gefin voru saman í óþökk yfirvalda á Langanesi því það þótti forsenda hjónabands 

að hjú hefðu yfir landskika að ráða áður en þau væru gefin saman og færu að hlaða niður 

ómögum á hreppinn. Finnbogi var fimmta barn þeirra hjóna og voru þau þá komin mikið á 

framfærslu hreppsins og hin börnin í umsjá vandalausra. Finnboga litla var komið fyrir á 

Læknisstöðum og ólst þar upp fram að fermingu. Jafnfljótt og Kristín gat, tók hún Finnboga til 

sín aftur út í Skoruvík en þá var Finnur maður hennar látinn. Eftir að hafa átt heima í Skoruvík í 

meira en 30 ár fluttist Kristín með syni sínum að Sóleyjarvöllum á Langanesströnd. Þar farnaðist 

þeim vel og eftir skamma búsetu fluttist til þeirra ung stúlka að nafni Arnþrúður Sigurveig 

Jónsdóttir, kölluð Þrúða. Finnbogi og Þrúða felldu fljótt hugi saman en sagt er að Kristín hafi 

reynt að spilla sambandi þeirra. Vorið 1895 flutti fjölskyldan að Hraunkoti á Langanesi og þar 

eignuðust þau Finnbogi og Arnþrúður dóttur, 16. febrúar 1896, sem skírð var Þrúða Ingigerður. 

Stúlkan dó úr brjóstveiki tveggja ára og skömmu síðar drukknaði Þrúða líklega í Miðfjarðará, 

gekk hún þá með annað barn þeirra. Fékk andlátið svo mikið á Finnboga að hann náði sér aldrei 

að fullu eftir það. Beindi Finnbogi reiði sinni að Kristínu gömlu og taldi hana eiga sök á dauða 

Þrúðu. Fór hann eftir þetta af heimilinu og vildi ekkert við móður sína tala meir og kallaði hana 

Hraunkots-Móru. Hún bjó í mörg ár ein í Hraunkoti en fór á gamalsaldri til Þórshafnar og bjó í 

húsi þar sem kennt var við hana, Kristínarbæ. Hún andaðist þar 83 ára gömul þann 26. nóvember 

1915. Finnbogi réðst sem vinnumaður til Andrésar kaupmanns í Gunnólfsvík og fluttist með 

honum til Seyðisfjarðar. Sama ár og hann kom þangað faldi hann sig í koladalli og fór með 

honum til Kaupmannahafnar þar sem hann var fluttur tafarlaust til yfirheyrslu hjá yfirvöldum. 

Brá þá svo við að hann var orðinn annar maður. Sagðist hann nú heita Napóleon Bónaparte prins 

og vera á leið til Frakklands að heimta ríkiserfðir. Var Finnbogi hafður í haldi í Kaupmannahöfn 

um veturinn og látinn vinna upp í dvalarkostnað. Með fyrstu vorskipum var hann síðan sendur 

heim aftur til Íslands. Upp frá því var hann ýmist nefndur Bóni prins eða bara Bóni. Hann talaði 

ekki um utanförina að fyrra bragði en hafði á reiðum höndum svör þess efnis að hann hefði 

ásamt foreldrum sínum, frönsku aðalsfólki verið í skoðunarferð um Ísland, hann þá kornabarn og 

komið að Skoruvík. Kristín hefði þá rænt sér en foreldrarnir snúið tómhentir heim. Einhverju 

sinni kom Bóni prins að Sauðanesi og fór þá prestur að rukka hann um fáeinar krónur sem hann 



 

 

skuldaði klerki. Bóni svaraði: „Það er lítið um peninga nú á dögum. Ég er nefnilega nýbúinn að 

lána Helga Englandskonungi 37 milljónir handa Óskari Svíakonungi.“ Prestur innti Bóna ekki 

oftar eftir greiðslunni. Þegar Bóni prins var kominn yfir sextugt var honum komið fyrir á 

Þórshöfn hjá Kristínu K. Jósefsdóttur sem rak gistiheimili þar. Dag einn í byrjun desember 1932 

hvarf Bóni að heiman. Úti var stórhríð og mjög hvasst. Leitað var í öllum húsum en hvergi fannst 

Bóni. Það var ekki fyrr en vorið eftir að lík hans fannst í Selvatni á Brekknaheiði. Greinilegt þótti 

að gamli maðurinn hefði á feigðarstundu verið á leiðinni austur í Hraunkot þar sem hann hafði 

mörgum árum áður búið með Þrúðu sinni, hrakist af vegartroðningnum og lent ofan um ís á 

vatninu. 100 
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Viðauki 4 

Drauma-Jói  

Í Sauðaneskoti þann 24. apríl 1861 fæddist Jóhannes nokkur Jónsson, sonur hjónanna Jóns 

Mikaelssonar og Elísabetar Magnúsdóttur. Þegar Jóhannes var 13 ára veiktist hann af taugaveiki 

og bjó hann þá á Sauðanesi ásamt móður sinni. Eftir það varð hann þess var að hann gat látið sig 

dreyma týnda hluti. Þegar Jóhannes var 15 ára veiktist hann aftur af taugaveiki og lá þá þungt 

haldinn í nokkrar vikur og var með óráði í fjórar vikur, eftir það fór hann að tala og syngja upp úr 

svefni. Vorið 1881 gerðist Jóhannes vinnumaður að Ytralóni, þá tvítugur að aldri. Eitt sinn sem 

oftar var hann við engjaslátt að sumarlagi og gerðist það að hann sofnaði út á víðavangi eftir 

morgunverð. Fór hann þá að tala upp úr svefni og sagði endurtekið: „Ósköp eiga aumingja 

skepnurnar bágt“. Þetta heyrir samstarfsfólk Jóhannesar og spyr húsbóndi hans, Tryggvi Jónsson 

hvað hann sjái í svefni sínum. „Ég sé tvo hrúta krækta saman á hornunum inni á heiði“. Ekki gat 

hann sagt hver heiðin var en hélt þó helst að þetta væri í Dalsheiði eða Hvammsheiði, sem báðar 

liggja í Þistilfirði. Þá spurði Tryggvi hvort hann sæi mark á kindunum og skildist honum eftir 

tilsvörum Jóhannesar að Jón bóndi í Laxárdal ætti annan hrútinn en Sigfús í Hvammi hinn. 

Jóhannes sagði ennfremur að hrútarnir myndu ekki losna. Um haustið þegar fé var flest komið af 

fjalli vantaði áðurnefnda bændur sinn hvorn hrútinn. Seinna sama haust svaf eina nótt á Ytralóni 

Sigurður sonur Jóns í Laxárdal. Barst þá í tal sagan af draumi Jóhannesar. Var þá ákveðið að 

spyrja hann nánar út í landslagið í heiðinni þar sem hann hafði séð hrútana tvo, þegar hann væri 

sofnaður. Þegar Sigurður heyrði lýsingu Jóhannesar á landslaginu varð hann þess fullviss að það 

væri í Dalsheiði, enda þekkti hann vel til þar. Fór hann fljótlega sama haust inn í heiði og fann 

staðinn sem Jóhannes lýsti og jafnframt hrútana tvo, fasta saman á hornunum, báða dauða. 101 

 Kona ein Guðrún Björnsdóttir að nafni fluttist árið 1895 að Sigurðarstöðum á 

Melrakkasléttu. Þá bjó Jóhannes að Ásseli og hafði aldrei komið á Sléttu. Um sumarið tapaði 

Guðrún nálhúsi sem hún var vön að hafa í vasa sínum og fann það hvergi. Hjá Guðrúnu var 

vinnukona sem í næstu fardögum fluttist norður á Langanes. Stuttu seinna fær Guðrún skeyti frá 

henni þar sem hún segist hafa fengið Jóhannes til að segja sér hvar nálhúsið væri og hvernig það 

hafi horfið. Draumsýnin var á þá leið að sumarið áður hafi Guðrún farið fram fyrir ósinn á 

Sigurðarstöðum til að skilja úr kýrnar frá næsta bæ. Þegar hún hafi verið að hlaupa og eltast við 

kýrnar hafi hún kippt að sér pilsunum og við það hafi nálhúsið góða hrotið upp úr vasanum. 
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Sjórinn hafi nú skilið það eftir hjá stórum steini sem standi fyrir framan tóftirnar á mölunum, 

nálarnar séu orðnar ryðgaðar. Þegar Guðrún hafði lesið skeytið fór hún strax að leita nálhússins 

eftir leiðbeiningum Jóhannesar og fann það undir steininum, nálarnar kolryðgaðar og húsið 

dálítið skemmt. 102 

 Spurðist þessi hæfileiki Jóhannesar fljótt um Langanes og varð til fjöldi sagna um drauma 

hans. Hann varð með árunum þekktur um allt land og þá gjarnan kallaður Drauma-Jói. Árið 1909 

fluttu Jóhannes og kona hans Ragnhildur á Þórshöfn ásamt dætrum sínum tveimur. Drauma-Jói 

lést 11. maí 1944 og hafði hann þá verið gerður að heiðursborgara Sauðaneshrepps. 103 
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Viðauki 5 

Sigurður í Skoruvík og hafmaðurinn 

Á síðustu árum 18. aldar bjó í Skoruvík maður sem hét Sigurður. Sigurður var hraustur maður og 

átti margt fé. Hann byggði sér beitarhús við vog einn sem var nokkuð langt frá bænum og gætti 

þar smali hans fjárins. Fyrsta aðfangadagskvöldið sem smalinn var í beitarhúsunum hvarf hann 

og fannst ekki þrátt fyrir mikla leit. Sigurður fékk sér annan smala en allt fór á sömu leið. Þriðji 

smalinn sem Sigurður fékk til sín var sterkur maður og mikill fyrir sér en samt hvarf hann á 

jólanótt líkt og hinir fyrri tveir. 

 Sigurður bóndi greip til þess ráðs að smíða í skemmu sinni atgeir mikinn sem var hið 

mesta tröllavopn. Hélt nú Sigurður af stað í sauðahúsið til að komast að hinu sanna um 

mannshvörfin. Beið hann fram yfir dagsetur þar til tungl skein í heiði og sást þá vel yfir voginn 

og fjöruna. Sér þá Sigurður hvar ferlíki í mannsmynd gengur á land og byrjar að róta í þarabunka 

í fjörunni. Þar finnur hafmaðurinn leifar af mannslíkama og byrjar að naga þær. Skilur Sigurður 

þá hver örlög manna hans hefðu orðið og vill hefna þeirra. Kallar hann að hafmanninum sem 

kemur strax að bakkanum og reynir að komast upp. Rekur Sigurður þá atgeirinn á kaf í brjóst 

hafmannsins og ýtir honum frá sér um leið. Hrasar komumaðurinn niður í fjöruna og er atgeirinn 

fastur í honum. Hann stendur upp aftur og vill komast upp til Sigurðar en atgeirinn rekst í 

bakkabrúnina svo hann dettur til baka. Blóð fossar úr hafmanninum en gerir hann samt margar 

tilraunir til að komast upp á bakkann. Fer fljótlega að draga af hafmanninum og virðist hann 

reyna að komast til hafs. Sigurður tekur þá stóran stein og tekst að rota hann. Flutti Sigurður 

hafmanninn heim og skóf af honum allt hold. Beinin úr honum seldi hann gripasafni í Danmörku 

og fékk fyrir þau 600 kr. Eftir þetta hurfu ekki fleiri smalar frá Skoruvík. 104 

 

 

 

                                                           
104

 Sigfús Sigfússon 1982-1993:49-50 


