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Myndaskrá
Myndir 1-10 fékk ég leyfi fyrir að nota í samstarfi við Rannsóknarsetur Háskóla Íslands á
Ströndum. Myndirnar eru allar teknar í kringum árið 1960. Ljósmyndarinn hét Tryggvi
Samúelsson frá Miðdalsgröf. Hann starfaði meðal annars hjá Þjóðminjasafni Íslands og var
virkur ljósmyndari. Myndir hans eru varðveittar hjá Þjóðminjasafni Íslands og er stór hluti
þeirra teknar á Ströndum.

Mynd 1 - Hafnarbraut 15 (Tryggvi Samúelsson, e.d.).
Mynd 2 - Hafnarbraut 21 (Tryggvi Samúelsson, e.d.).
Mynd 3 - Hafnarbraut 29. Einar Hansen situr þar fyrir utan (Tryggvi Samúelsson, e.d.).
Mynd 4 - Báturinn Hrefna ST-41 sem var í eigu Einars Hansen (Tryggvi Samúelsson, e.d.).
Mynd 5 - Tryggvaskáli (Tryggvi Samúelsson, e.d.).
Mynd 6 - Höfðagata 5, húsið brann og var rifið árið 2013. Fyrir aftan eru Höfðagata 2 og
Höfðagata 9. Fólkið á myndinni, talið f.v.: Benedikt Finnsson, Sigríður Jónsdóttir, Guðrún
Finnsdóttir, Guðrún Benediktsdóttir, Hlynur Andrésson, Arndís Stefanía Benediktsdóttir,
Andrés Ólafsson og Sólveig Hjálmarsdóttir (Tryggvi Samúelsson, e.d.).
Mynd 7 - Horft yfir söltunarplan við höfnina. Kamar er fremst á myndinni. Lifrarbræðslan þar
fyrir ofan (Tryggvi Samúelsson, e.d.).
Mynd 8 - Horft yfir víkina að Hólmavíkurhöfn og Hólmavíkurkirkju (Tryggvi Samúelsson, e.d.).
Mynd 9 - Snæfell (Tryggvi Samúelsson, e.d.).
Mynd 10 - Bragginn á Hólmavík (Tryggvi Samúelsson, e.d.).
Mynd 11 - Mynd af Ströndum. Mynd tekin af líkani af Íslandi í Ráðhúsi Reykjavíkur.
Mynd 12 - Loftmynd af Strandabyggð (Map.is, 2020)
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Inngangur
Alla tíð hefur mannveran leitast að því að skilgreina sjálfa sig. Það gerir hún út frá forsendum
fortíðar, stöðu sinni í samtíma sínum og þeim væntingum sem hún hefur til framtíðar. Þetta
kallast söguvitund. Allar þessar vangaveltur fara þó eftir bakgrunni og líferni hvers og eins
(Bragi Guðmundsson, 2009). Grenndarvitund má skilgreina á þann hátt að einstaklingur öðlist
væntumþykju til ákveðins umhverfis eða landsvæðis og sérkenna þess, eins og sögu, náttúru
eða annars (Bragi Guðmundsson, 2009).
Í daglegu lífi erum við oft ekki mikið að velta fyrir okkur því umhverfi sem við búum
í. Sumir búa í mikilli nálægð við náttúruna og aðrir í minni, en öll höfum við þó samband/ tengsl
við hana flesta daga. Hversu vel við þekkjum svæðið okkar er þó mjög misjafnt. Bragi
Guðmundsson (2000) ræðir í kaflanum „Grenndarfræði” í bók sinni Líf í Eyjafirði um mikilvægi
þess að uppalendur og starfsfólk skóla skili þekkingu um staðarmenningu, uppruna og
náttúrulegt umhverfi til næstu kynslóða. Það má uppfylla með göngutúrum, samræðum sem
snúast um það sem er í kringum mann hverju sinni , verkefnum um nærumhverfið þar sem
tekið er á ýmsum nálgunum og fjölbreyttum viðfangsefnum og fleiru. Verkefnasafnið snýr að
heimabyggð minni Strandabyggð. Val viðfangsefnisins má rekja til þess að oft virðist vanta
kennsluefni sem tengja má heimabyggðinni.
Í þessu verkefnasafni er notast við nærtæk viðfangsefni sem unnin eru ýmist í
nærumhverfinu eða inni í skólastofu. Markmiðið er að efla grenndarvitund yngri
kynslóðarinnar með því að auka þekkingu og skilning nemenda á heimabyggðinni. Með þessu
verkefnasafni er leitast við að horfa á umhverfið og söguna í einni heild með því að tengja hana
við staði og örnefni. Notast er við umhverfið sjálft sem og landakort til að efla skilning og
þekkingu nemenda á umhverfinu sem þau búa í.
Verkefnin eru 17 talsins og öll snúa þau að sögu og umhverfi Strandabyggðar. Þau
nýtast þegar tekið er fyrir viðfangsefni um heimabyggðina. Verkefnasafnið ber að geyma
fjölbreytt verkefni sem ýmist eru unnin innan- eða utandyra. Við lærum meira af því að vinna
með alvöru viðfangsefni og þau má auðvledlega finna í umhverfinu í kringum okkur.
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Verkefnasafnið
Verkefnin eru samin með það markmið að hægt sé að nálgast verkefni sem öll fjalla um
Strandabyggð í einu skjali. Markmiðið með verkefnunum er að kynna nemendur fyrir
nærumhverfninu, sögu þess og sem það hefur upp á að bjóða. Verkefnin eru ætluð fyrir
kennara á miðstigi við grunnskólann á Hólmavík. Verkefnasafnið inniheldur 17 verkefni.
Verkefnin eru:
Hugleiðing nemenda um heimabyggðina
Samanburður mynda
Hólmavík hér áður fyrr og nú
Hús á Hólmavík
Það sem áður var
Hús með sögu
Húsin í bænum með nöfn
Ættir
Örnefni í Strandabyggð
Göngutúr yfir Borgir
Snjóaveturinn mikli 1995
Leðurskjaldbakan
Öldin okkar
Steingrímur Trölli
Þáttur af Einari á Kollafjarðarnesi
Hvað hefur Strandabyggð að bjóða ferðamönnum?
Strandabyggð best í heimi – úrbætur til hins betra
Við vinnslu verkefnasafnsins var leitast við að það myndi innihalda fjölbreytt verkefni sem
kæmu til móts við ólíkar þarfir nemenda, enda er slíkt mikilvægt í skólasamfélagi nútímans
sem telur margbreytilegan nemendahóp. Verkefnin eru hugsuð á þann hátt að þau reyni á
ólíkar greindir. Nemendur þurfa að skoða, íhuga, bera saman, vega og meta og mynda sér
skoðun á viðfangsefninu. Slík vinna reynir á hina röklegu greind. Nokkur verkefnanna reyna á
skapandi hugsun nemenda, til dæmis með því að skrifa greinar, taka myndir og skoða þær til
hliðsjónar við aðra. Önnur verkefni krefjast þess að nemendur kynni sér efni og segi frá því
6

með því að miðla upplýsingum til annarra ýmist munnlega eða með öðrum hætti. Verkefnin
eru unnin ýmist innan- eða utandyra.
Hugmyndirnar að baki verkefnasafninu urðu flestar til við gerð verkefnisins. Nokkrar
þeirra hafði ég prufað áður við eigin kennslu, sumar fékk ég frá leiðsagnarkennara mínum og
eina frá samstarfsmanni.
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1

Hugleiðing nemenda um heimabyggðina

Markmið:
-Að nemendur geti skilgreint hugtakið heimabyggð.
-Að nemendur geri sér grein fyrir kostum og göllum eigin heimabyggðar.

Hæfniviðmið aðalnámskrár:
-Að nemendur geti tekið afstöðu til málefna er varða heimabyggð með því að vega og meta
ólíka kosti.
-Að nemendur geti tekið þátt í að skoða, skilgreina og bæta eigið umhverfi og náttúru.

Verkefnið:
Verkefnið fær nemendur til að leiða hugann að Strandabyggð. Nemendur rýna í eigin
hugmyndir um heimabyggðina. Nemendur rýna í eigin hugmyndir um heimabyggðina út frá
spurningum sem kennarinn hefur undirbúið. Þetta verkefni er hugsað sem fyrsta verkefni
verkefnasafnsins og sem kveikja fyrir komandi verkefni.

Framkvæmd:
1. Kennarinn útskýrir fyrir nemendum tilgang og markmið verkefnisins.
2. Kennarinn gerir nemendum grein fyrir reglum umræðna. Þær eru að:
a. Einn talar í einu
b. Þeir nemendur sem ekki hafa orðið hlusta á þann sem talar
3. Kennarinn þarf að hafa í huga að gefa nemendum góðan tíma til að hugsa svar sitt.
Hann skal einnig gefa nemendum tíma til að ræða saman í stað þess að vera
stjórnandi umræðunnar. Kennarinn skrifar svör nemenda upp á töflu. Eftir hverja
spurningu flokka nemendur og kennari í sameiningu það sem passar saman og finna
yfirheiti fyrir flokkana. Kennarinn fær nemendur til að skrifa upp flokkana og þau svör
sem tilheyra hverjum þeirra.
4. Kennarinn ber upp fyrstu spurninguna sem byggir á flokknum skilningur í
flokkunarkerfi Bloom. Spurningin er:
Hvað er heimabyggð?
5. Spurning tvö byggir á flokknum greining í flokkunarkerfi Bloom. Spurningin er:
Hvers vegna er gott að búa í þinni heimabyggð?
6. Spurning þrjú byggir á flokknum mat í flokkunarkerfi Bloom. Spurningin er:
Er heimabyggðin þín eins góð og best má á kjósa?
7. Spurning fjögur byggir á flokknum sköpun í flokkunarkerfi Bloom. Spurningin er:
Hvernig væri hægt að gera heimabyggðina þína enn betri?

Heimildir:
Ingvar Sigurgeirsson. (2016). Listin að spyrja: handbók fyrir kennara. Reykjavík: Sögur.
Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2013). Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti
2011: Greinasvið 2013. Reykjavík: Höfundur.
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2

Samanburður mynda, Hólmavík hér áður fyrr og nú

Markmið:
-Að nemendur geri sér grein fyrir þeim breytingum sem hafa átt sér stað frá fyrstu byggð.
-Að nemendur geti borið saman mynd sem tekin er frá sama sjónarhorni en á mismunandi
tímum.

Hæfniviðmið aðalnámskrár:
-Að nemendur geti fylgt ferli orsaka og afleiðinga af gerðum manna.
-Að nemendur geti greint samhengi heimabyggðar við umhverfi, sögu, menningu og
félagsstarf.
-Að nemendur geti dregið upp mynd af afmörkuðum efnisþáttum stórrar og smárrar sögu,
nálægrar eða fjarlægrar.

Verkefnið:
Verkefnið er hugsað á þann hátt að nemendur geri sér grein fyrir þeim breytingum sem hafa
átt sér stað á Hólmavík. Sumt er horfið, sumt er breytt og annað hefur bæst við.

Undirbúningur:
-Kennari þarf að vera búinn að prenta út myndir af þeim stöðum sem nemendur eiga að
finna.
-Að hafa reiðubúnar myndavélar eða spjaldtölvur fyrir nemendur til að taka myndir á.

Framkvæmd:
1. Kennari kynnir verkefnið fyrir nemendum. Nemendum er síðan skipt upp í 2-3 manna
hópa og fær kver hópur í hendurnar 10 margar myndir sem teknar voru á Hólmavík
hér á árum áður.
2. Hlutverk nemenda er að finna sjónarhornið sem myndin var tekin á og taka nýja
mynd frá sama sjónarhorni.
3. Hlutverk nemenda er að finna sjónarhornið sem myndin var tekin á og taka nýja
mynd frá sama sjónarhorni á myndavél eða spjaldtölvu.
4. Þegar hóparnir hafa tekið allar þær myndir sem þeir eiga að taka koma þeir aftur í
skólann og hitta þar fyrir kennara.

Úrvinnsla:
5. Nemendur prenta út myndirnar sem þeir tóku og halda gömlu myndunum til haga.
6. Gamla myndin og nýja myndin eru límdar á blað. Nemendur skoða myndirnar vel og
skrá fyrir neðan myndirnar það sem hefur breyst.

Heimildir:
Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2013). Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti
2011: Greinasvið 2013. Reykjavík: Höfundur.
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Mynd 1

Mynd 2
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Mynd 4
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Mynd 5

Mynd 6

12

Mynd 7

Mynd 8
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Mynd 9

Mynd 10
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3

Húsin á Hólmavík
Í þessum kafla má finna nokkrar útfærslur af verkefnum tengdum húsum á Hólmavík.
Hægt er að notast við öll eða velja úr það sem við á.

3.1 Hús á Hólmavík
Markmið:
-Að nemendur þekki til húsana í heimabyggðinni.

Hæfniviðmið aðalnámskrár:
-Að nemendur geti aflað, metið og hagnýtt upplýsingar um ólík menningar og
samfélagsmálefni í margvíslegum gögnum og miðlum.

Verkefnið:
Verkefnið er hugsað á þann hátt að nemendur nemendur velji hús á Hólmavík til að fjalla um
Þegar nemendur hafa lokið við að fræðast um húsið útbúa þeir munnlega kynningu á húsinu.
Lokahnykkur verkefnisins er að ganga um bæinn þar sem hver og einn nemandi kynnir sitt
hús fyrir utan það hús sem varð fyrir valinu.

Framkvæmd:
1. Kennarinn útskýrir fyrir nemendum tilgang og markmið verkefnisins.
2. Nemendur velja sér hús í Strandabyggð til að fjalla um.
3. Nemendur fá afhent verkefnablað sem inniheldur upplýsingar um það sem skal koma
fram í verkefninu.
4. Þegar nemendur eru búnir að afla upplýsinga útbúa þeir munnlega kynningu um
húsið.

Úrvinnsla:
5. Nemendur og kennari rölta um bæinn og nemendur halda kynningu fyrir utan þau
hús sem urðu fyrir valinu.

Heimildir:
Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2013). Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti
2011: Greinasvið 2013. Reykjavík: Höfundur.
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3.2 Það sem áður var
Markmið:
-Að nemendur kynnist því sem einu sinni var í heimabyggðinni en er þar ekki lengur og
sögunni á bak við það.

Hæfniviðmið aðalnámskrár:
-Að nemendur geti greint samhengi heimabyggðar við umhverfi, sögu, menningu og
félagsstarf.

Verkefnið:
Nemendur velja sér hús eða bryggju sem eitt sinn voru á Hólmavík til umfjöllunar. Nemendur
fá verkefnablað með upplýsingum sem koma skulu fram. Nemendur kynna fyrir
samnemendum og leggja fyrir þá létta könnun um efnið.

Framkvæmd:
1. Kennari fer yfir verkefni með nemendum.
2. Kennari varpar upp myndum úr Hólmavíkurbókinni af því sem nemendur mega velja
úr.
3. Nemendur velja eitt af eftirfarandi til umfjöllunnar.
-Riis bryggjan
-Kaupfélagsbryggjan
-Kolaport
-Klossastaðir
-Draugasundið
-Piparmyllan
-Guðbjörnshús
-Glaumbær
-Strympa
-Matthíasarhús
-Litla Hella
-Rósuhús
4. Nemendur fá verkefnablað sem inniheldur þær upplýsingar sem þeir þurfa að afla
sér.

Úrvinnsla:
5. Þegar verkefni nemenda er tilbúið kynna þau það og leggja fyrir samnemendur létta
könnun um efni kynningarinnar.

Heimildir:
Óli E. Björnsson (1990). Hólmavíkurbók. Hólmavík: hreppsnefnd Hólmavíkurhrepps.
Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2013). Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti
2011: Greinasvið 2013. Reykjavík: Höfundur.
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Verkefnablað - Það sem áður var
Þetta valdi hópurinn okkar til umfjöllunnar :
________________________________________________________________
1. Hópurinn skal kynna sér vel það sem þeir völdu, en það er hægt að gera með því að
skoða Hólmavíkurbókina.
2. Hópurinn ákveður hvernig skila skal verkefninu.
3. Hópurinn undirbýr viðtal við einstakling sem getur frætt þá um það sem þeir völdu
sér.
Það sem koma skal fram í verkefninu er:
•
•
•
•
•
•
•

Nafn á því sem varð fyrir valinu.
Kort sem sýnir hvar það var staðsett.
Hvaða hlutverki þjónaði það sem varð fyrir valinu.
Hvenær var það byggt og hvenær var það rifið.
Mynd.
Hvar upplýsingar voru fengnar.
Hóparnir útbúa einnig könnun fyrir samnemendur um efni kynningarinnar.
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3.3 Hús með sögu
Markmið:
-Að nemendur kynnist sögulegum húsum á Hólmavík.

Hæfniviðmið aðalnámskrár:
-Að nemendur geti tekið þátt í að skoða, skilgreina og bæta eigið umhverfi og náttúru.
-Að nemendur geti greint samhengi heimabyggðar við umhverfi, sögu, menningu og
félagsstarf.

Verkefnið:
Verkefnið er ratleikur og er nemendum skipt í 3-4 hópa. Hóparnir finna þau hús sem lýst er
og taka mynd af hverju húsi til að vinna með í framhaldi verkefnisins. Hóparnir útbúa
kynningu á þessum húsum og skal sú kynningin skal innihalda myndir og fróðleik.

Undirbúningur:
- Að koma fyrir fróðleiksblöðum hjá þeim húsum sem notuð eru í ratleiknum.
-Myndavél fyrir hvern hóp.

Framkvæmd:
1.
2.
3.
4.
5.

Kennarinn fer yfir verkefnið.
Nemendum er skipt í 3-4 hópa.
Hóparnir fá röð stöðvana sem þeir eiga að finna (enginn hópur sömu röðina).
Hóparnir hafa með sér tæki til að taka myndir með.
Svo hefst leikurinn.

Í ratleiknum eiga nemendur að taka myndir af :
-Cafe Riis 1
-Gamli barnaskólinn 2
-Viðeyjarhús/Gunnarshús 3
-Sláturhúsið 4
-Fiskimjölsverksmiðjan 5
-Pakkhúsin 6
-Gufubaðstofan 7
-Kaupfélagshúsið 8

Úrvinnsla:
6. Kennarinn fer yfir verkefni með nemendum.
7. Unnið er með myndirnar sem nemendur tóku af þeim húsum sem notast var við í
ratleiknum.
8. Nemendur útbúa einhvers konar fróðleik um húsin.
9. Hóparnir eru hvattir til að útbúa frumlega kynningu.
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Heimildir:
Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2013). Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti
2011: Greinasvið 2013. Reykjavík: Höfundur.
Óli E. Björnsson (1990). Hólmavíkurbók. Hólmavík: hreppsnefnd Hólmavíkurhrepps.

Ratleikurinn
Stöð 1
Um er að ræða elsta hús Hólmavíkur sem enn stendur. Þar hefur til að mynda verið starfsemi
á borð við verslun, saumastofa, kennsla. Fyrir aftan húsið var aðalleikvangur ungra sem
gamalla í áratugi og nefndist það Plássið. Nú er þar rekið veitingahús.
Stöð 2
Um er að ræða húsnæði sem hýsti eitt sinn barnaskóla. Í skólanum auk kennslu fóru fram
samkomur, skemmtanir, fundir og guðsþjónusta. Eftir að grunnskólinn fluttist úr húsnu árið
198x var þar slökkvistöð Hólmavíkur. Nú er engin starfsemi í húsinu en það er notað sem
geymsla.
Stöð 3
Um er að ræða Gunnarshús/Viðeyjarhús. Hús þetta var byggt af viðum gamals timburhús í
Viðey sem rifið var niður og flutt til Hólmavíkur. Það var notað sem íbúðarhús og
beitningarskúr. Sjávarmegin var timburplan sem var rifið árið 1980 og fyllt með möl. Nú er
rekin gistiþjónusta í húsinu.
Stöð 4
Taktu mynd af húsinu sem eitt sinn var sláturhús. Í þessu húsi var sláturhús, samkomusalur
þar sem meðal annars voru haldnir jólamarkaðir, fundir og fleira. Í húsinu var einnig íbúð,
matarbúð og fleira. Hús þetta er hluti af rækjuvinnslunni Hólmadrangi.
Stöð 5
Um er að ræða hús sem eitt sinn var fiskmjölsverksmiðja. Þangað voru flutt fiskibein frá
Drangsnesi til mjölgerðar. Þegar dró úr fiskveiðum var starfsemi hætt og hófst þá framleiðsla
fyrir refabú sem staðsett voru hjá Hólmavík og víðar. Nú er Trésmiðjan Höfði þar til húsa.
Stöð 6
Takið mynd af húsi sem eitt sinn var pakkhús Kaupfélagsins. Þegar pakkhúsið flutti yfir í húsið
sem er Hnyðja í dag hýsti húsið áhaldahús sveitarfélagsins. Nú er Galdrasafnið þar til húsa.
Stöð 7
Takið mynd af gömlu Gufubaðstofunni. Baðstofan var í eigu U.M.F Geislans. Til gamans má
geta að aðgangseyrir var 2 krónur. Þegar rekstri gufubaðstofunnar var hætt var húsið notað
sem geymsla. Nú er það sumarhús.
Stöð 8
Um er að ræða gamla hús Kaupfélagsins. Þar voru lengi vel til húsa skrifstofur kaupfélagsins
og einnig skrifstofa Hólmadrangs fyrstu ár þess fyrirtækis. Á neðstu hæð hússins var
verslunarbúðin og seinna pakkhús. Nú er margvísleg starfsemi í húsinu á borð við skrifstofur
sveitarfélagsins, Rannsóknarsetur HÍ á Ströndum-Þjóðfræðistofa og fleira.

19

3.4 Húsin í bænum með nöfn
Markmið:
-Að nemendur þekki þau hús á Hólmavík sem eiga sér nöfn.
-Að nemendur þekki söguna á bak við nöfn húsana.

Verkefnið:
Nemendur skoða Hólmavíkurbókina. Í henni má finna hús sem eiga sér ákveðin nöfn.
Nemendur velja sér hús til umfjöllunar. Að loknu verkefninu er sett upp sýning.
Dæmi um hús eru:
Snæfell.
Bræðraborg.
Steinhúsið.
Höfði.
Benediktshús.
Ráðaleysið.
Hrólfsbraggi.
Pakkhúsið.
Hvoll.
Furuvellir.
Grímseyjarhús.
Guðjónshús-Kolfinnuhús.
Jónshús.
Litli-Hvammur.
Klifið.
Ormshús.
Símstöðin.
Þórðarhús.
Loftarhús.

Undirbúningur:
-Fá eintak/eintök af Hólmavíkurbókinni.

Framkvæmd:
1. Kennari fer yfir verkefnið með nemendum.
2. Nemendur skoða Hólmavíkurbókina og velja sér hús til umfjöllunar.
3. Nemendur teikna upp húsið og útbúa umfjöllun um það.
Heimildir:
Óli E. Björnsson (1990). Hólmavíkurbók. Hólmavík: hreppsnefnd Hólmavíkurhrepps.
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4

Ættir

Markmið:
-Að nemendur geti rakið ættir sínar.

Verkefnið:
Verkefnið snýst um að rekja ættir sínar. Það er undir hverjum og einum kennara komið
hvernig útfæra skal þetta verkefni. Hægt er að rekja langt aftur í ættir eða stutt. Áhugavert
er fyrir nemendur að kynna sér einnig þá staði sem þeir eru ættaði frá og gæti slíkt verið
mikilvægur hlekkur í þessu verkefni.

Undirbúningur:
-Að upplýsa foreldra um komandi verkefni og biðla til þeirra að aðstoða nemendum með
upplýsingaöflun, til dæmis á Íslendingabók.
-Upplýsingar frá foreldrum.

Framkvæmd:
1. Kennari kynnir verkefnið fyrir nemendum
2. Kennari og nemendur fara yfir komandi verkefni og ákveða hversu langt aftur í ættir
skal rekja.
3. Nemendur fá aðstoð foreldra sinna heima við að rekja ættir sínar og koma með í
skólann nöfn forfeðra sinna ásamt þeim stöðum sem þeir eru ættaðir frá.

Úrvinnsla:
4. Nemendur vinna úr upplýsingunum sem þeir fengu heima fyrir.
5. Útbúa skal ættartré ásamt fróðleik um þá staði sem þeir eru ættaðir frá.
6. Hægt væri að bjóða fjölskyldu í heimsókn í lok þessa verkefins.
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5

Örnefni

5.1 Örnefni í Strandabyggð
Markmið:
-Að nemendur þekki helstu örnefni í Strandabyggð.
-Að nemendur geti lesið kort.
-Að nemendur geti staðsett staði á korti.

Hæfniviðmið aðalnámskrár:
-Að nemendur geti notað kort og gröf til að afla sér upplýsinga.
-Að nemendur geti tekið þátt í að skoða, skilgreina og bæta eigið umhverfi og náttúru.

Verkefnið:
Með þessu verkefni er leitast við að kanna þekkingu og kynna nemendur fyrir örnefnum í
Strandabyggð. Strandabyggð nær yfir stórt landsvæði og því mikið af dölum, ám, fjöllum og
fleiru.

Undirbúningur:
-Prenta út verkefnablöð.
-Hafa tilbúnar hugmyndir um örnefni.

Framkvæmd:
1. Kennarinn byrjar kennslustundina á kveikju til að nemendur átti sig á því hvað örnefni
eru. Kennarinn spyr tveggja spurninga:
a. Hvað eru örnefni?
b. Hvaða örnefni þekkið þið?
2. Eftir kveikjuna útskýrir kennarinn verkefnið. Í verkefninu eiga nemendur að merkja
inn á kortið:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hólmavík.
5 sveitabæi að eigin vali.
5 dali.
5 ár.
5 fjöll.
5 heiðar.
5 vötn.
5 örnefni að eigin vali.

Heimildir:
Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2013). Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti
2011: Greinasvið 2013. Reykjavík: Höfundur.
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Verkefnablað:
Nafn:_______________________________________________________
Mynd 11

Á kortinu hér að ofan má sjá yfirlitsmynd af Strandabyggð.
Finnið og skráið inn eftirfarandi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hólmavík
5 sveitabæi að eigin vali
5 dalir
5 ár
5 fjöll
5 heiðar
5 vötn
5 örnefni að eigin vali
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5.2 Göngutúr yfir Borgir
Markmið:
-Að nemendur þekki helstu örnefni í Strandabyggð.
-Að nemendur geti lesið kort.
-Að nemendur geti staðsett staði á korti.
-Að nemendur öðlist færni í að skoða náttúruna í kringum sig með tilliti til umhverfis.

Hæfniviðmið aðalnámskrár:
-Að nemendur geti notað kort og gröf til að afla sér upplýsinga.
-Að nemendur geti tekið þátt í að skoða, skilgreina og bæta eigið umhverfi og náttúru.

Verkefnið:
Farinn er göngutúr upp í Borgir sem staðsettar eru fyrir ofan Hólmavík. Nemendur taka 180
gráðu mynd uppi við vörðu. Þegar komið er inn í grunnskóla aftur skoða nemendur kort og
skrá inn á myndina kennileitin.

Framkvæmd:
1. Kennari fer yfir verkefnið með nemendum.
2. Nemendur og kennari ganga saman yfir Borgir.
3. Þegar komið er upp á vörðu er tekin 180 gráðu mynd út Steingrímsfjörð.

Úrvinnsla:
4. Þegar komið er inn aftur fá nemendur afrit af myndinni og vinna saman í pörum.
5. Verkefnið er að skoða myndina samhliða kortabók og skrá inn kennileiti.
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6

Sögulegir atburðir og þjóðsögur

6.1 Snjóaveturinn mikli 1995
Markmið:
-Að nemendur kynnist sögulegum atburðum heimabyggðarinnar.

Hæfniviðmið aðalnámskrár:
-Að nemendur geti greint samhengi heimabyggðar við umhverfi, sögu, menningu og
félagsstarf.

Verkefnið:
Fengin er heimsókn frá einstaklingi sem upplifði snjóaveturinn mikla árið 1995. Eftir
kynninguna fara nemendur í hlutverk blaðamanns og skrifa grein frá snjóavetrinum.

Undirbúningur:
-Fá einhvern til að koma og segja frá snjóavetrinum.
- Hægt er að nálgast myndir til dæmis á heimasíðu Strandabyggðar:
-http://www.strandabyggd.is/myndir/12/page:1/
-http://www.strandabyggd.is/myndir/13/

Framkvæmd:
1.
2.
3.
4.

Kennari kynnir verkefnið fyrir nemendum.
Fengin er heimsókn frá einstaklingi sem upplifði snjóaveturinn mikla.
Nemendur skoða myndir og myndbönd frá vetrinum 1995.
Nemendur fara í hlutverk blaðamanns og skrifa dagblaðagrein um snjóaveturinn.

Heimildir:
Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2013). Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti
2011: Greinasvið 2013. Reykjavík: Höfundur.
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6.2 Leðurskjaldbakan
Markmið:
-Að nemendur kynnist sögulegum atburðum heimabyggðarinnar.

Hæfniviðmið aðalnámskrár:
-Að nemendur geti greint samhengi heimabyggðar við umhverfi, sögu, menningu og
félagsstarf.

Verkefnið:
Nemendur kynnast hinum sögufræga atburði þegar veidd var leðurskjaldbaka í
Steingrímsfirði. Nemendur útbúa skjaldbörku í raunstærð þeirrar sem veidd var og skrá niður
fróðleik.

Undirbúningur:
-Týna saman efnivið fyrir skjaldbökuna.
Það sem þarf er :
• Maskínupappír
• Blýantar
• Skæri
• Litir eða málning

Framkvæmd:
1. Kennari kynnir verkefnið fyrir nemendum og les fyrir þá fróðleikspunktinn sem finna
má hér fyrir neðan.
2. Hlustað er á viðtal við Elsu Hansen þar sem hún segir frá atburðinum þegar faðir
hennar landaði á Hólmavík risa skjaldböku. Hlusta skal frá 3:42 mínútu. Hér er linkur á
viðtalið : http://hveravik.is/sogur-af-strondum/elsa-hansen/
Fróðleikspunktur
Einar Hansen var ættaður frá Noregi. Sögur segja að fáir séu þó betri Hólmvíkingar en
hann. Honum þótti vænt um Steingrímsfjörðinn og var hann vel kunnugur. Einar var
mikill sjómaður og veiddi meðal annars marga seli og silunga í net, hann veiddi hnísur
og eitt sinn beinhákarl sem slapp. Sögur segja að hann hafa einnig eitt sinn skotið
rostung þremur skotum en það gat enginn sannað þar sem Einar var einn á ferð. Þó
rak seinna um haustið skotsærðan rostung austan við Húnaflóa og þótti það hin
fínasta sönnun. Einar Hansen er þó þekktastur fyrir leðurskjaldbökuna sem hann fann
á firðinum (Óli E. Björnsson, bls. 160).

Úrvinnsla:
3. Hóparnir fá verkefnablað sem inniheldur spurningar. Svörin við þessum spurningum
munu koma nemendum til aðstoðar í verkefninu.
4. Nemendur teikna á maskínupappír leðurskjaldbökuna í raunstærð sem Einar veiddi.
5. Því næst skrifa þeir upplýsingar um atburðinn sem og fóðleikspunkta um
leðurskjaldbökur.
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6. Upplýsingarnar skrá þeir inn í skjaldbökuna og lita eða mála hana síðan.

Heimildir:
Kristín Einarsdóttir (Dagskrárgerðarmaður). 2018, 28. maí. Sögur af ströndum. Sótt 26.
febrúar af http://hveravik.is/sogur-af-strondum/elsa-hansen/
Óli E. Björnsson (1990). Hólmavíkurbók. Hólmavík: hreppsnefnd Hólmavíkurhrepps.
Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2013). Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti
2011: Greinasvið 2013. Reykjavík: Höfundur.
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6.3 Öldin okkar
Markmið:
-Að nemendur geti flett upp í bókum og fundið efni sem til var ætlast.
-Að nemendur geti skráð hjá sér heimildir á einfaldan hátt.

Hæfniviðmið aðalnámskrár:
-Að nemendur geti greint samhengi heimabyggðar við umhverfi, sögu, menningu og
félagsstarf.

Verkefnið:
Á Héraðsbókasafninu má finna bækur sem bera nafnið Öldin okkar.
Nemendur vinna saman í 2-3 manna hópum. Hóparnir fá hver sína bókina og eiga að leita í
þeim að fréttum tengdum Strandabyggð. Þeir skrá hjá sér heimildir og taka myndir af
fréttunum og safna þeim saman

Undirbúningur:
-Fá að láni á Héraðsbókasafninu bækurnar Öldin okkar.

Framkvæmd:
1. Kennarinn fer yfir verkefnið með nemendum.
2. Bókunum er skipt á milli nemenda.
3. Nemendur vinna saman í 2-3 manna hópum að því að finna fréttir frá Strandabyggð
(Bitrufirði, Kollafirði, Steingrímsfirði eða Ísafjarðardjúpi).
4. Nemendur skrá hjá sér fyrirsögn fréttana, á hvaða blaðsíðu þær eru og í hvaða bók.

Úrvinnsla:
5. Nemendur útbúa fræðsluplagg um þær fréttir sem þeir fundu. Það getur verið í formi
bæklings, rafrænt plakat, veggspjald eða annað sem nemendum dettur í hug.
6. Hóparnir velja sér 3-5 fréttir sem þeim finnst áhugaverðar.
7. Hóparnir lesa áhugaverðustu fréttirnar fyrir samnemendur.
8. Kennarinn skapar umræður í kringum fréttirnar sem urðu fyrir valinu.

Heimildir:
Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2013). Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti
2011: Greinasvið 2013. Reykjavík: Höfundur.

28

6.4 Steingrímur Trölli
Markmið:
-Að nemendur þekki sögu landnáms í Strandabyggð.

Hæfniviðmið aðalnámskrár:
-Að nemendur geti greint samhengi heimabyggðar við umhverfi, sögu, menningu og
félagsstarf.

Verkefnið:
Nemendur hlusta á söguna um Steingrím Trölla er kennari les hana upp. Nemendur hafa hjá
sér söguna útprentaða og strika undir örnefni sem nefnd eru í sögunni. Kennari afhentir
nemendum kort af Ströndum og nemendur skrá inn örnefnin.

Undirbúningur:
-Prenta út kort.

Framkvæmd:
1.
2.
3.
4.

Kennari skiptir nemendum í 2 manna hópa.
Pörin koma saman og hlusta á sögulestur.
Kennari les söguna af Steingrími Trölla fyrir nemendur.
Á meðan nemendur hlusta á söguna skrá þeir niður hjá sér örnefni sem þeir heyra í
sögunni.
5. Kennari afhentir nemendum verkefnablað með korti af Ströndum.
6. Nemendur finna og skrá inn á blaðið örnefnin sem þeir skrifuðu niður.
Sagan af Steingrími trölla
Um þær mundir er Haraldur konungur hárfagri lagði Noreg undir sig var sá maður í Þrándheimi
er Steingrímur hét. Faðir hans var þar fylkiskonungur. Steingrímur var meiri vexti og sterkari en
aðrir menn svo talið var að hann hefði þriggja manna afl eða fjögra og bar það aldrei við að
nokkur treystist til þess að reyna afl sitt við hann en vegna vaxtar síns var hann kallaður
Steingrímur trölli. Eigi gat hann fremur en aðrir reist rönd við Haraldi og tók þann kostinn að
flytjast úr landi og fara til Íslands. Þess er getið að í fóstri hjá Steingrími hafi verið frændi hans sá
er Nasi er nefndur. Var Nasi mikill fyrir sér og hagur mjög á tré og járn og smíðaði hann skip það
er þeir Steingrímur sigldu á til Íslands. Voru á skipi með Steingrími margir menn og miklir vexti
og sumir svo að með afburðum þótti. En þó bar hann höfuð yfir þá alla. Því var það almæli að
enginn hefði til Íslands komið í landnámstíð eins mikill vexti og hann. Steingrímur flutti með sér
húsavið og annað er hann með þurfti. Alls voru með honum á skipi 30 manns eldri og yngri. Voru
8 árar og hvort borð og 8 til að hvíla. En af liði því er til hvíldar var er talið helmingurinn hafi verið
konur. Steingrímur stýrði sjálfur skipi sínu en næstur honum að virðingu gekk Nasi frændi hans.
Sagt er að Steingrímur hafi verið fertugur að aldri þá er hann fór úr Noregi en það var snemma á
landnámstíð. Nasi hefir þá verið á unga aldri og lítið eða ekki eldri en 18 vetra. Á hafinu milli
Noregs og Íslands hrepptu þeir veður stór og sjóa mikla og urðu fyrir áföllum nokkrum. En sjóar
gengu í skipið svo að þeir voru hætt komnir. Þá sýndi Naasi svo frábæran dugnað til austur
skipsins að hann var eftir það kallaður Austur-Nasi. Steingrímur sigldi norður fyrir landið og þegar
hann var djúpt fyrir Húnaflóa kastaði hann fyrir borð öndvegissúlum sínum tveimur þeim er hann
hafði haft með sér úr Noregi. Þær voru rammlega festar saman með tveimur eirhringjum.
Steingrímur lenti skipi sínu við Bjarnarnes sem er nesið milli Steingrímsfjarðar og Bjarnarfjarðar.
Þar hafði maður sá er Björn hét numið land og þar að auki allan Bjarnarfjörð og Selströnd. Höfðu
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þeir Steingrímur þekkst í Noregi og verið vinir miklir og tekur nú Björn ágæta vel á móti vini
sínum. Af því að ekki spurðist til öndvegissúlna Steingríms lét hann bera viðinn og annan farangur
af skipi sínu í Bjarnarnesi og var hjá Birni um veturinn. En Steingrímur lætur leita að
öndvegissúlum sínum kringum allan Húnaflóa og fundust þær ekki. Næsta sumar er leitinni
haldið áfram og allt þar til er þær fundust en það var ekki fyrr en eftir hálft annað ár frá því er
Steingrímur hafði varpað þeim í sjóinn og allan þenna tíma höfðu þær í sjóvolki verið. Þær höfðu
á land komið innst í botni Steingrímsfjarðar. Þangað lætur Steingrímur flytja húsavið sinn og
aðrar eigur sínar frá Bjarnarnesi og reisir þaðan skammt í burtu bæ mikinn er hann nefndi
Bólstað. Síðar var því nafni breytt í Stað (í Steingrímsfirði). Nemur Steingrímur nú Staðardal allan
og Selárdal og hefir bú mikið á Bólstað. Gerðist hann brátt 1 höfðingi mikill og héraðsríkur svo
að nábúar hans sáu þann kost bestan að hlíta hans forsjá. En fjörðurinn sem hann nam land við
var kenndur við hann og kallaður Steingrímsfjörður og heldur því nafni enn í dag. Liðu nú árin og
varð Steingrímur mjög gamall maður. En þegar hann var orðinn rúmlega hundrað ára tóku menn
eftir því haust eitt að hann fór frá bæ sínum að kvöldi dags og kom ekki heim aftur fyrr en að
morgni. Þetta gerði hann nokkrum sinnum hvert haustið eftir annað. En trúasta þjón sinn hafði
hann með sér í ferðum þessum og vissu menn ekki hvert þeir fóru. Þriðja haustið er Steingrímur
hefir að heiman farið átti maður nokkur leið yfir fjallveginn milli Staðardals og Selárdals og sér
hann að Steingrímur og fylgdarmaður hans eru þar uppi á háfjalli. Steingrímur verður var við
ferðamanninn og lætur förunaut sinn kalla hann fyrir sig og er talið að Steingrímur hafi gefið
honum fé mikil til að þegja yfir yfir því að hann hafi séð sig þarna. Aðrir bæta því við að hann hafi
og gefið honum Kleppustaði sem er fremsta jörðin í Staðardal. Nokkru eftir þetta kom kona
Steingríms að máli við bónda sinn og mælti: „Hverju sætir það Steingrímur að þú tapar svo fé
þínu sem mér virðist raun orðin?” „Óvarlega talar þú kona” segir Steingrímur. „Ei mun fé vort
tapað þótt færðar séu hirslur og ei mun okkur björg skorta til æfiloka”. Við þetta fella þau talið.
Þegar þótti sýnt að Steingrímur myndi ekki eiga mörg ár ólifuð tekur AusturNasi hann tali og
mælti: „Hvernig hyggst þú að búast um fóstri?” Steingrímur svaraði: „Það var jafnsnemma að
skip mitt kenndi grunns við Bjarnarnes og mér kom í hug hvernig búinn eg skyldi heygður verða”.
Sagði hann þá að um sig skyldi vefja fremstu voð skipsins sem hann hafði varðveitt svo vel síðan
hann kom til landsins að enn þá var hún sem ný væri. Hann skyldi líka klæddur hinum besta
búningi sínum. Fleiri skipanir gaf hann um þetta þar á meðal hvar hann skyldi heygður verða.
Endaði hann ræðu sína með því að hann kvaðst vænta þess að fá að liggja kyrr í haug sínum því
að enginn myndi gott hafa af því að ónáða sig dauðan. Einu ári eftir samtal þetta tók Steingrímur
sótt þá er leiddi hann til bana og var hann þá orðinn eitt hundrað og átta ára gamall. Var hann
búinn til haugs eins og hann hafði mælt fyrir og heygður þar sem hann hafði sést með
trúnaðarmanni sínum. En talið var að hann hafi í haustferðum þeim er áður var 1 Allt það sem
Landnáma segir frá Steingrími er að hann hafi numið Steingrímsfjörð allan og búið í Tröllatungu.
Landnáma útg. Sig. Kristjánssonar bls. 118 getið grafið niður fé mikið þar sem haugurinn var síðar
reistur eftir hans fyrirsögn. Stendur Steingrímshaugur þarna enn í dag og er einhver hinn allra
mesti haugur er sögumaður minn hefir séð. Frá honum sést vel yfir allt landnám Steingríms,
Staðardal allan og Selárdal.
Tuttugu árum eftir andlát Steingríms tekur sig til sá maður er Hallvarður hér úr landnámi Bjarnar
í Bjarnarnesi og býst til að ná fé því er fólgið var í haug Steingríms. Fer hann þangað með menn
nokkra og taka þeir til að grafa í hauginn. En undireins og þeir eru byrjaðir á verkinu kemur yfir
þá þoka svo mikil að þeir sjá ekki handa sinna skil. Fylgdu þessu eldglæringar miklar svo að þeir
loguðu allir utan og fannst Hallvarði að þeir myndu brenna þarna lifandi upp. Verður hann því að
hætta við verkið og yfirgefa hauginn. En jafnskjótt og þeir eru á braut snúnir birti þokuna og
slokknaði eldurinn. Tólf árum síðar reyndi Hallvarður aftur að ná fénu og þar þá hvattur til þess
af Þrándi syni sínum. Kvað Þrándur féð myndi nást ef djörfun væri sýnd. Þóttist hann kunna að
skera rúnir á fjöl svo að duga myndi. Byrja þeir nú á verkinu eftir fyrirsögn Þrándar og halda sig
hafa allt sem með þyrfti. En óðara en þeir eru teknir til starfa bregður svo við að þeim sýnist
Staðardalur, Selárdalur og fjallið milli þeirra standa í einum loga. Þar eð allt landnám Steingríms
virtist taka þessum breytingum þegar við haugnum var hreyft var það flýtt á þann veg aðeins
nyndi allt landnám hans vinna á móti þeim sem vildu hauginn brjóta. Við missýningar þessar
bættust þau undur að fætur þeirra félaga festust við jörðina svo að þeir gáti sig ekki úr sporunum
hreyft. Þegar þeir eru nú í þessum nauðum staddir strengja þeir þess heit að hætta algerlega við
verkið. Bregður þá svo við að þeir geta losað sig og komist á brott en þó urðu þeir að skilja eftir
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skó sína því að þeir voru fastir við jörðina. En missýningarnar hurfu undireins og þeir voru komnir
í burt frá haugnum. Síðan hefir enginn árætt að ónáða Steingrím trölla í haugi hans.
(Helgi Guðmundsson, 1933).

Heimildir:
Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2013). Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti
2011: Greinasvið 2013. Reykjavík: Höfundur.
Helgi Guðmundsson (hefir safnað). (1933). Vestfirskar sagnir I. bindi, bls. 348353. Fagurskinna Rvk.
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6.5 Þáttur af Einari á Kollafjarðanesi
Markmið:
-Að nemendur þekki til þjóðsagna úr Strandabyggð.
-Að nemendur átti sig á staðháttum og geti flokkað þá eftir því sem við á.

Hæfniviðmið aðalnámskrár:
-aA nemendur geti greint samhengi heimabyggðar við umhverfi, sögu, menningu og
félagsstarf.

Verkefnið:
Kennari les Þáttur af Einari á Kollafjarðarnesi. Nemendur hlusta á söguna og þá sérstaklega
eftir staðháttum. Eftir lesturinn er nemendum skipt í 2-3 manna hópa. Hóparnir fá allir afrit
af sögunni og finna alla staðhætti. Staðhættina sem finna má í Strandabyggð merkja þeir svo
inn á kort.

Undirbúningur:
-Prenta út kort og afrit af sögunni.

Framkvæmd:
1. Kennarinn les söguna fyrir nemendur og nemendur hlusta sérstaklega eftir
staðháttum (skrá jafnvel hjá sér).
2. Nemendum er skipt í 2-3 manna hópa.
3. Hóparnir fá kort af Strandabyggð, kortabók og afrit af sögunni.
4. Hóparnir finna alla staðhætti og merkja þá sem staðsettir eru í Strandabyggð inn á
kortið.
5. Alla staðhættina flokka hóparnir í sveitabæi, staðarheiti, hreppsfélög.
Þáttur af Einari á Kollafjarðarnesi
(Það er alkunnugt að um og eftir miðja nítjándu öld hófst víða sá siður að gefa út sveitablöð
og fluttu þau margt merkilegt efni. Eitt slíkt blaða var Gestur sem gefið var út í Kirkjubóls- og
Fells-hreppum í Strandasýslu. Flutti það II. ár nr. 8 og nr. 15-16 eftirfarandi þátt af Einari í
Kollafjarðarnesi.)
Brynjólfur hét bóndi einn er bjó að Heydalsá, merkisbóndi. Ókunnugt er mér nafn konu hans
en börn Brynjólfs voru þessi: Jón bóndi í Miðdalsgröf, kona hans var Þuríður Ólafsdóttir systir
Eggerts Ólafssonar hins nafnkunna bændahöfðingja í Hergilsey á Breiðafirði, Arnfinnur er bjó
að Heydalsá eftir föður sinn og tvær dætur. Aðra þeirra vildi Jón varalögmaður fá fyrir
eiginkonu en hún neitaði ráðahagnum. Er sagt hún væri hrædd við fjölkynngi Jóns og óorð það
sem af honum fór. Féll Jóni þungt hryggbrotið og sendi stúlkunni (eða ættinni) draug einn sem
kallaður var Bessi og lengi var hin rammasta ættarfylgja og eru margar sagnir um brögð hans
og áleitni. Svo fast sótti Bessi að þeim systrum að þær urðu að flytjast frá Heydalsá og leituðu
á náðir Ólafs bónda að Klúku í Miðdal. Hann gat varið þær fyrir ásókn draugsins. Börn Þuríðar
og Jóns í Miðdalsgröf sem ég hefi heyrt getið voru þessi: Tómas, Einar sem hér verður frá sagt
og Valgerður. Tómas bjó að Miðdalsgröf eftir föður sinn. Kona hans hét Guðbjörg. Hún var
skapkona mikil. Sagt er að þegar Guðbjörg var orðin ekkja og flutt til Ingibjargar dóttur sinnar,
konu Gísla Einarssonar bónda í Þorpum í Steingrímsfirði hafi þeim mæðgum eitt sinn orðið
sundurorða í rökkri og hétst Guðbjörg þá við dóttur sína. Þegar kveikt var um kvöldið var
Guðbjörg dauð í rúmi sínu. Þótti þegar á því bera að hún lægi ekki kyrr. Sótti hún að þeim
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hjónum og fleira heimilisfólki og sáu hana jafnt skyggnir sem óskyggnir. Var það til ráðs tekið
að sögn að reka járnnagla í iljar á líkinu og einnig um hnésbætur. Eftir það sást Guðbjörg þokast
áfram á þjói sínum og alnbogum og varð þá seinfær mjög sem nærri má geta. Guðbjörg var
jörðuð í austurhorni kirkjugarðsins í Tröllatungu. Hefir þar ekki verið grafið síðan og til skamms
tíma þóttust menn verða þess varir að enn fylgdi hún ættinni en væri mjög dofnuð frá því sem
var í fyrstu. Afturganga Guðbjargar fékk nafnið Þorpa-Gudda og eru margar sagnir um hana.
Einar ólst upp í Miðdalsgröf hjá foreldrum sínum Munu þau hafa verið fremur fátæk alla sína
búskapartíð. Er Jón talinn hafa verið meira gefinn fyrir bækur en búskap. Strax í æsku bar mjög
á því að hugur Einars hneigiðst til þess að draga saman og safna. Eins og þá var títt hafði Einar
að barnleikjum að byggja sér hús og safnaði í það öllu sem hann fann og bar saman. Sést enn
fyrir veggjum af húsi þessu fyrir utan túnið í Miðdalsgröf. Einar hóf búskap að Klúku í Miðdal
og kvæntist þá Ragnheiði nokkurri. Kom hún austan af landi með Eiríki Gíslasyni föður Gísla í
Þorpum, mágs Einars. Ragnheiður er sögð mesta ráðdeildarkona en stórgerð fremur og forn í
skapi. Ein er sú sögn að þegar Einar aflaði illa hafi Ragnheiður gengið illa, hafi Ragnheiður
gengið til sjóar og hýtt bátinn allan með hrísvendi. Hefir álitið aflaleysið vera illum öndum að
kenna. Þau Einar og Ragnheiður bjuggu tvö ár á Klúku. Eigandi jarðarinnar var Eiríkur sá sem
fyrr getur. Rak hann þau hjónin af jörðinni en af hverjum orsökum hefi ég ekki heyrt. Fluttu
þau hjón þá að Kollafjarðarnesi og þar bjó Einar til dauðadags 1845.
Sú er ein sögn að þegar Einar flutti frá Klúku hafi búslóð hans verið á einum hesti og hafi hann
þá gert það heit að eignaðist hann tvær jarðir skyldi hann gefa fátækum eða sveitinni aðra
jörðina eftir sinn dag. Efndi Einar trúlega heit þetta. Eftir að Einar kom að Kollafjarðarnesi
búnaðist honum ágætlega. Eignaðist hann skjótt ábýlisjörð sína og síðan fleiri jarðir. Með
gjafabréfi sem enn er varðveitt gaf Einar Kirkjubólshreppi eða fátækum í hreppnum jörðina
Gróustaði í Geiradalshreppi í Barðastrandarsýslu. Var jörð þessi síðar seld og stofnað með
andvirði hennar Gróustaðalegat en síðar var nafninu breytt og nú heitir sjóður þessi:
Styrktarsjóður Einars Jónssonar. Hefir margur fátækur í Kirkjubólshreppi fyrr og síðar notið
stuðnings úr sjóði þessum. Ekki lagði Einar mikið í kostnað við húsabyggingar í Kollafjarðarnesi.
Er sagt að hann hafi látið hvert hús standa meðan það gat hangið. Engin var þar gestastofa
enda ekki tíska þá að bera mikið í húsakost fyrir fólk eða fénað. Dyraloft var mikið á
Kollafjarðarnesi. Þangað var gestum boðið og þar var haldin veislan er Einar kvæntist í annað
sinn Þórdísi Guðmundsdóttur Torfasonar frá Seljum í Eyrarsveit. Guðmundur faðir Þórdísar var
smiður góður og karlmenni mikið. Um hann var kveðið: Seigur er hann Selja-Gvendur, sá hefir
nógu hraustar hendur. Hann byrjaði við hann Bachmann slag, Var hann þá af víni kenndur,
vörnin sú í minni stendur, sem að skeði á sunnudag. Systur Þórdísar voru þær Guðrún er átti
Guðmund Gunnarsson frá Tindum á Skarðsströnd, þeirra dóttir var Ingibjörg móðir Torfa
Bjarnasonar búnaðarskólastjóra í Ólafsdal, önnur Ingibjörg átti Svein á Fellsenda í Dalasýslu.
Þeirra synir: Björn er var á Kaldrananesi í Bjarnarfirði, föður Arndísar konu Guðmundar er nú
býr á Grænanesi og Guðmundur, faðir Jóns bónda í Þorpum. Einar á Kollafjarðarnesi varð
fjáður vel og fornbýll. Hann átti skemmur mikla og geymdi þar matbjörg alla. Þar var sagt margt
ætilegt. Sagt er að Einar hafi stundum verið afundinn og ónotalegur í svörum við fátæklinga
sem leituðu hjálpar hans. Mun það einkum hafa verið við þá sem hann sakaði um ómennsku
og eyðslusemi sem hann hataði af heilum hug. Oftast mun Einar þó hafa hjálpað þeim sem
hans leituðu og jafnan lét hann hjálp af hendi svo að um munaði. Sú er ein sögn að einhverju
sinni kæmi bláfátækur maður til Einars og bað hann bjargræðis. Einar tók því fjarri og ámælti
manninum fyrir leti og ómennsku. Fór maðurinn synjandi frá Einari og reiddist af ámælum
hans. Er sagt að maðurinn hafi sagt um leið og hann fór á þá leið að betur færi að Einar missti
ekki jafn mikið eða meira fyrir lítið en þó hann hefði hjálpað sér af nægtum sínum. Litlu síðar
brann matarskemma Einars með öllu er í var án þess uppvíst yrði um nokkra orsök til brunans.
Eins og fyrr getur bjó Tómas bróðir Einars að Miðdalsgröf. Tómas var fátækur og oft þröngt í
búi hjá honum. Leitaði Tómas oft bróður síns til matbjarga þar sem jafnan var nægur forði hjá
honum. Einu sinni sem oftar fór Tómas á fund bróður síns og biður hann matbjargar. Einar tók
dauflega beiðni bróður síns en segir er stund var liðin að hann skuli ganga í skemmuna og megi
hann taka þar byrði sína af riklingi. Tómas þakkað bróður sínum, gengur síðan til skemmunnar
og bindur sér bagga af riklingi og hélt síðan heimleiðis. Segir ekki af ferðum Tómasar fyrr en
hann kom að Kirkjubóli. Lagði hann þá af sér byrðina og var hún vegin. Reyndist hún vera 18
fjórðungar að þyngd. Þórdís kona Einars var myndar- og sæmdarkona. Sagt er að henni þætti
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stundum nóg um matarútlát bónda síns. Eru það ýmsra sagnir að Þórdís hafi mælt á þá leið:
„Ekki veit ég hvað þú hugsar Einar minn að lána svona alltaf, þetta fær þú aldrei borgað!”.
Þessu á Einar að hafa svarað þannig: „Heldur þú Þórdís mín að guð sé ekki nógu ríkur til þess
að borga fyrir fátæklinginn? Get ég ekki alltaf farið í kaupstaðinn og fengið þar það sem ég vil
en á hverju á auminginn að lifa sem ekkert hefir að láta”. Sýnir sögn þessi að Einar hefir þótt
hjartagóður og hjálpsamur fátækum. Þau Einar og Þórdís eignuðust sjö börn. Merkust þeirra
systkina voru þeir alþingismennirnir Ásgeir á Kollafjarðarnesi (síðar á Þingeyrum) og Torfi á
Kleifum og Ragnheiður ljósmóðir á Heydalsá. Einar lét sér annt um uppeldi barna sinna og tók
heimiliskennara til fræðslu sonum sínum en óþarfi þótti honum að Ragnheiður nyti
lærdómsins með bræðrum sínum, var hún þó máske gáfuðust og mikilhæfust barna þeirra
Þórdísar og Einars. Einar í Kollafjarðarnesi andaðist 6. desember 1845 og var jarðsettur 13.
sama mánaðar. Þótti hann einn mesti og farsælasti bændahöfðingi sinnar samtíðar. Hvert
barna hans fékk í arf 30 hundraða jörð auk lausafjár en hreppnum gaf hann Gróustaðalegatið
sem áður er frá greint. Einar var hinn besti húsbóndi hjúum sínum og leysti mörg þeirra út með
stórgjöfum er þau byrjuðu búskap. Einar er svo lýst af kunnugum mönnum að hann hafi verið
ör í lund og bráðlyndur nokkuð en fús og fljótur til fyrirgefningar eða láta reiði sína renna. Var
hann í allri breyttni hinn guðhræddasti og vandaðasti maður. Einar varð dannebrogsmaður
árið 1815 og væri vel ef allir sem slíkrar virðingar hljóta ættu þær jafnvel skilið og Einar í
Kollafjarðarnesi. Mun það sannmæli allra kunnugra manna að hann hafi verið einn
gagnmerkasti maður í sinni tíð. Maður sem jafnt hugsaði um gagn og sóma sveitar sinnar og
sýslu sem hans eigið væri. Hefir það og reynst svo enn fram á vora daga og mun enn lengi
standa að ættmenn Eggerts gamla í Hergilsey hafi reynst gott og traust fólk til flestra góðra og
nytsamlegra hluta. Kafli úr gjafabréfi Einars: „...því fráskil ég að þessa styrks skuli njóta þeir af
innfæddum sem ekkert duglegt aðhafast en eyða því heima í kyrrsetum að nauðsynjalausu
sem þeir reita út hjá öðrum sem leita með kristilegum, manndómlegum dugnaði og atorku
eftir því sem kraftar og heilsa eru til, já oft framar en von sýnist á atvinnu sinnar og að auki eru
þeir einnig fráskildir sem jafn ótt eyða því sem þeim bætist til að kaupa með tóbak eða annan
óþarfa eða eru með þessu eða öðru móti óhófsamir og ólaglegir í háttsemi sinni ...”
Lestrarfélag Tröllatungusóknar var stofnað við jarðarför Einars og sem í minningu hans.
Bruninn sem um getur að framan var ekki hjá Einari heldur Ásgeiri syni hans og mun hafa verið
sjávarhús en ekki skemma sem brann.
(Helgi Guðmundsson og Arngr. Fr. Bjarnason, 1945).

Heimildir:
Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2013). Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti
2011: Greinasvið 2013. Reykjavík: Höfundur.
Helgi Guðmundsson og Arngr. Fr. Bjarnason (hefir safnað). (1945). Vestfirskar sagnir II. bindi,.
Bls. 240-247. Fagurskinna Rvk.
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7

Strandabyggð nútímans

7.1 Hvað hefur Strandabyggð að bjóða ferðamönnum?
Markmið:
-Að nemendur átti sig á sögulegum stöðum, náttúruparadísum og afþreyingu sem gæti
höfðað til ferðamanna.

Hæfniviðmið aðalnámskrár:
-Að nemendur geti greint samhengi heimabyggðar við umhverfi, sögu, menningu og
félagsstarf.

Verkefnið:
Nemendur skoða og velta fyrir sér í stöðum og afþreyingu sem finna má í Strandabyggð.
Verkefnið felst síðan í sér að útbúa dagsferð um Strandabyggð sem höfða á til ferðamanna.
Nemendur skrá niður á kort hvert skal fara og í hvaða röð. Nemendur skrifa einnig um þá
staði sem þeir velja og afhverju þeir staðir urðu fyrir valinu.

Framkvæmd:
1. Kennari útskýrir verkefnið fyrir nemendum og afhendir þeim yfirlitskort af
Strandabyggð.
2. Nemendur ákveða áfangastaði fyrir ferðalanginn, skrá þá niður á blaðið og gera grein
fyrir í hvaða röð staðirnir eru heimsóttir.
3. Nemendur skrifa um þá staði sem þeir völdu og ástæðu þess að þeir urðu fyrir valinu.

Heimildir:
Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2013). Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti
2011: Greinasvið 2013. Reykjavík: Höfundur.
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7.2 Strandabyggð best í heimi - úrbætur til hins betra
Markmið:
- Að nemendur geti komið því í orð hvað sá staður sem best er að búa á þarf að hafa til
staðar.
-Að nemendur geri sér grein fyrir því sem skiptir máli í heimabyggð.

Hæfniviðmið aðalnámskrár:
-Að nemendur geti tekið þátt í að skoða, skilgreina og bæta eigið umhverfi og náttúru.

Verkefnið:
Nemendur vinna sama í hóp að því að svara spurningunni: Hvernig má gera heimabyggðina
okkar Strandabyggð besta í heimi? Nemendur skrifa niður það sem þeir telja að þurfi að vera
til staðar í Strandabyggð til að gera sveitarfélagið best í heimi. Hóparnir gera einnig
munnlega og skriflega greinagerð um niðustöður.

Framkvæmd:
1. Kennari fer yfir verkefnið með nemendum og skiptir í hópa.
2. Hóparnir vinna saman að því að vega og meta hvað sveitafélagið þarf að innihalda til
að vera best í heimi.
3. Hóparnir búa til munnlega kynningu og greingerð um það sem hóparnir ákváðu.

Heimildir:
Ingvar Sigurgeirsson. (2016). Listin að spyrja: handbók fyrir kennara. Reykjavík: Sögur
Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2013). Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti
2011: Greinasvið 2013. Reykjavík: Höfundur.
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