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Ágrip 

Verkefni þetta er samstarfsverkefni höfundar og Akraneskaupstaðar. Hugmyndinni, um gerð 

kennslubókar sem fjallar að öllu leyti um Akranes, laust niður síðla hausts 2007 og fór strax í 

gang undirbúningsvinna fyrir það verkefni. Verkefnið felst í því að unnin sé kennslubók um 

Akranes þar sem farið er yfir sögu svæðisins, jarðfræði nessins, fjallað verði um fjörur 

bæjarins, Akrafjallið tekið fyrir, auk þeirra þjóðsagna sem svæðið hefur að geyma. Bókin 

verði gefin út og kennd á miðstigi, 5.-6. bekk, í grunnskólum bæjarins og kennurum veitt 

leiðsögn um það hvernig best sé að kenna bókina auk þess sem þeim verði kennt að nota 

umhverfi skólanna til kennslu bókarinnar. Í framhaldi af því verður svo útbúinn námsvefur 

fyrir þá skólahópa sem koma í bæinn í vettvangsferðir. Ætlunin er að nota efni bókarinnar til 

gerðar námsefnis fyrir þá hópa og reyna að laða að sem flesta skóla annars staðar að af 

landinu hingað í bæinn. 

Höfundi, líkt og starfsfólki grunnskólanna á Akranesi, fannst nauðsynlegt að til væri 

kennslubók sem kenndi ungum Akurnesingum merka sögu bæjar þeirra. Jafnframt að fá unga 

nemendur úr herbergjum sínum og út í náttúruna. Fáir bæir á Íslandi státa af jafn fjölbreyttri 

og fallegri náttúru og Akranesbær hefur innan sinna bæjarmarka. Því var það auðsótt að fá 

samþykki fyrir þessu verkefni. 

Farið er yfir sögu bæjarins frá landnámi til okkar tíma. Gerð er grein fyrir þróun byggðar og 

hvaða atvinnuvegir hafa verið undirstaða búsetu á svæðinu. Að auki er farið lauslega yfir 

jarðfræði þess þar sem kynnt eru helstu hugtök jarðfræðinnar. Aðalkafli bókarinnar er svo 

umfjöllun um strandlengju bæjarins sem hefur að geyma fjölda fjörutegunda með tilheyrandi 

fjölbreytileika lífríkisins. Meðfram textanum eru svo ýmsir reitir sem hafa að geyma 

margvíslegan fróðleik um bæinn og svæðið í kringum hann. Jafnframt hefur kennslubókin að 

geyma fjölda verkefna. 

 Fjölmargir hafa lagt lóð á vogaskálarnar við gerð þessa lokaverkefnis og er þakkarlista að 

finna hér að neðan. Áætlað er að gefið verði út tilraunaeintak af bókinni sem kennt verður í 

skólum bæjarins. Eftir kennslu bókarinnar verði svo farið yfir verkið með gagnrýnum augum 

og það fært í endanlegan búning. Með þessu verður hægt að ná fram betri kennslubók sem 

notast má við næstu árin í grunnskólum Akraness.  
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Inngangur 

Sjálfur er ég mikill „Skagamaður“. Er þar borinn og barnfæddur, á ættir mínar að rekja aftur 

til manna sem réru á sjóinn og héldu hér úti útgerð, hef alið minn aldur hér og stefni á að 

halda því áfram. Hér ætla ég að ala mín börn. Stórum hluta barnæsku minnar eyddi ég í 

allskyns leikjum út um allan bæ, í fjörunum, gömlu trönunum, skógræktinni, fjallinu og 

auðvitað á hinum fjölmörgu túnum bæjarins þar sem spilaður var fótbolti. Fram til þessa árs 

vissi ég samt tiltölulega lítið um bæinn minn, sögu hans, náttúru og um þær hefðir sem hér 

hafa ríkt. Ég taldi mig samt alltaf vita meira en margur annar og alltaf hef ég verið sólginn í 

það að öðlast meiri vitneskju um bæinn minn – því af honum er ég gríðarlega stoltur.  

Nú til dags er það því miður ekki algengt að börn leiki sér í fjörunum, hvað þá að krakkar 

hjóli upp í fjall að leika sér. Börn í dag nenna því síður en áður og komast upp með það. Þar 

að auki finnst mér börn í dag bera minni virðingu fyrir bænum sínum og umhverfi hans. Þessu 

þarf að breyta og því er ég að skrifa þessa bók. Bók sem vonandi fær sem flesta til að kynnast 

náttúrunni og njóta hennar. Það er ósk mín að fólk kynnist bænum sínum betur og lærir að 

þekkja hans sögu, en umfram allt á þessi bók að fá unga sem aldna til að bera virðingu fyrir 

bænum sínum. Verðugt og háleitt markmið sem vonandi skila sér til nemendanna, en bókin er 

ætluð þeim.  
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Tenging við aðalnámskrá 

Kennslubók sem þessi kemur inn á svo mörg svið kennslunnar að tæpast er hægt að tengja 

hana við eitthvað eitt. Í henni er hreyft við sögu Íslands, náttúruvísindum, íslensku og 

samfélagsfræði. Að auki samþættast fleiri námsgreinar vinnunni í gegnum ólík verkefni. Það 

er von höfundar að bók þessi nýtist kennurum á sem fjölbreyttastan máta og stuðli þannig að 

fjölbreytni í kennslu. Þegar kennslubók snertir svo margar kennslugreinar gefur það aukna 

möguleika á fjölbreytileika og notast má við fjöldann allan af kennsluaðferðum við kennslu 

þessarar bókar. Nemendur sem tileinka sér efni þessarar bókar koma til með að kynnast 

náttúrunni vel sem verður vonandi til þess að auka á leik þeirra úti. Það liggur því fyrir að efni 

bókarinnar á að uppfylla neðangreinda málsgrein sem finna má í almenna hluta nýrrar 

námskrár menntamálaráðuneytisins: 

Námsgögn, sem sérstaklega eru gerð eða valin til notkunar í 

grunnskólum, verða að höfða til nemenda, vera aðlaðandi og 

áhugavekjandi, efni þeirra skýrt og skipulega fram sett og taka mið af 

því sem ætla má að nemendur hafi áður tileinkað sér. 

Námsgögn eiga að vera fjölbreytt og vönduð, auka þekkingu nemenda, 

dýpka skilning þeirra á sjálfum sér og umheiminum, þjálfa þá í 

margvíslegum vinnubrögðum og stuðla að því að þeir móti sér 

heilbrigð og holl lífsviðhorf. 

(Aðalnámskrá grunnskólanna 2007:17) 

Gildi fjölbreyttra námsaðferða verður seint metið til fulls. Margur kennarinn vill detta í þann 

farveg sem hentar honum í stað þess að einblína á þarfir nemenda sinna. Kennslustundir þar 

sem allir nemendur fá að njóta sín eiga það til að falla í skuggann á einfaldleikanum þar sem 

nemendur fá ekki að njóta sín eða taka þátt í kennslunni. „Val á kennsluaðferðum er vafalítið 

ein afdrifaríkasta ákvörðun sem kennari tekur við undirbúning kennslu. Úr fjölmörgum 

aðferðum er að velja og ef vel á að vera þurfa kennarar að þekkja til hlítar nokkra tugi þeirra“ 

(Ingvar Sigurgeirsson. 1999:67). 

Í bandarískri rannsókn sem gerð var árið 2003 kemur fram að aðeins 15% kennslustunda sem 

rannsakaðar voru féllu undir flokkinn „góður“ á meðan 59% kennslustunda voru „lélegar“ 

(Weiss and Pasley 2004:25). Í rannsókninni voru kennslustundir skoðaðar með ákveðnar 

áherslur í huga og þeim gefin einkunn. Einkunnin var byggð á nokkrum þáttum, m.a. 

samskiptum kennara við nemendur, þátttöku nemenda í kennslustundinni og því hversu vel 

nemendur lærðu af kennslustundinni. Í aðalnámskrá, náttúrufræðihluta, kemur fram að: 
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„Vandi kennarans felst þá í því að búa nemendum sem 

fjölbreyttast námsumhverfi þannig að tryggt sé að allir fái notið sín 

því að nemendur eru ólíkir að upplagi og læra með ólíkum hætti. Gildi 

fjölbreyttra kennsluhátta er ótvírætt í þessu samhengi.“ 

(Aðalnámskrá grunnskólanna náttúrufræði og umhverfismennt 2007:9) 

Áhersla aðalnámskrár á fjölbreyttar kennsluaðferðir er ótvíræð og henni ber að 

hlíta. Öllum kennurum er skylt að byggja kennslu sína upp með hliðsjón af 

Aðalnámskrá grunnskóla sem menntamálaráðuneytið gefur út á nokkurra ára 

fresti. Sú nýjasta kom út árið 2007 en hún leysti af hólmi námskrá sem verið hafði 

gildandi frá árinu 1999. Í námskránni er farið vel í gegnum það hvernig náminu 

skal háttað, hvaða markmið skal uppfylla og hvernig námsmati skal hagað og 

fleira. Þar sem ég útskrifast af náttúrufræðikjörsviði ætla ég að einblína örlítið á 

þá þætti námskrárinnar sem lúta að þeirri grein. 

Í kaflanum um náttúrufræði og umhverfismennt í aðalnámskrá segir: 

„Barnið er m.ö.o. ekki óvirkur þekkingarþegi, heldur virkur 

þekkingarsmiður í sífelldri glímu við að túlka upplifanir sínar og 

koma þannig reiðu á eigin þekkingarheim. Ef gengið er út frá þessari 

sýn á nemandann er hlutverk náttúrufræðikennarans einkum fólgið í 

því að hjálpa nemandanum að byggja upp og þróa þennan 

þekkingarheim, þ.e. hugtök sín og hugmyndir um 

lífið og efnisheiminn.“ 

(Aðalnámskrá grunnskólanna – náttúrufræði og umhverfismennt 2007:9) 

Sé þessi málsgrein sönn, þ.e. að nemandinn sé í raun þekkingarsmiður sem sífellt reynir að 

bæta nýrri vitneskju við þá sem fyrir er, þurfa kennsluaðferðir nútímans að aðlaga sig að 

þessari staðreynd. Námsbækur eiga það til að fá nemendur til að upplifa náttúruvísindin sem 

staðreyndasafn þar sem búið er að laga efnið í tilbúinn rétt sem birtist nemendum sem safn 

staðreynda! „Svona er þetta – lærðu þetta svona“ (Hafþór Guðjónsson 1993:3). Þessi aðferð er 

hrá og í flestum tilfellum leiðinleg fyrir nemendur. Það er því hlutverk kennarans að leggja 

inn á veisluborð réttinn sem skemmtilegan og áhugaverðan. Ég reyni eftir fremsta megni að 

hafa texta bókarinnar sem læsilegastan og um leið áhugaverðan fyrir unga þekkingarsmiði 

sem eru að tengja ný hugtök úr sinni heimabyggð við þær hugmyndir sem fyrir liggja í þeirra 

þekkingarneti. 

Gert er ráð fyrir að stór hluti kennslu þessarar bókar fari fram utandyra. Hér á Akranesi er frítt 

fyrir alla í strætisvagn bæjarins og því hæg heimatökin að koma heilum bekkjardeildum milli 

bæjarhluta, þó skal hafa í huga að vegalengdir innan bæjarmarkanna eru ekki ýkja miklar og 

því hægt að fara fótgangandi milli flestra staða. Báðir grunnskólarnir í bænum eru staðsettir 
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nærri fjölda náttúruperla, það er því bagalegt að þær skuli ekki vera meira notaðar til kennslu. 

Í aðalnámskrá segir um útikennslu:  

„Óhætt er að fullyrða að útikennsla, það er að flytja kennslu að 

einhverju leyti út fyrir veggi skólans, auðgi og styrki allt nám ásamt 

því að vera hollt bæði líkama og sál. Vettvangsnám er sérstaklega 

nauðsynlegt í náttúrufræðinámi þar sem úti í samfélagi, umhverfi og 

náttúru er sá raunveruleiki sem börnin eru að læra um og þurfa að 

þekkja, skilja og skynja. Það er því mikilvægt að skólar samþætti 

útikennslu í skólanámskrá sinni þannig að nemendum gefist tækifæri 

til að kynnast og njóta nánasta umhverfis og um leið efla virðingu 

þeirra fyrir því. Vegna sérstöðu lands okkar og þjóðar er nauðsynlegt 

að nemendur, og þar með framtíðarþegnar þessa lands, séu vel 

upplýstir á sviðum náttúrufræðanna. Með því að efla þekkingu og 

þjálfa vinnulag nemenda eflum við skynjun þeirra á umhverfinu. Vart 

er hægt að hugsa sér betri vettvang fyrir náttúrufræðikennslu en 

náttúruna sjálfa.“ 

(Aðalnámskrá grunnskólanna – náttúrufræði og umhverfismennt 2007:10) 

Með kennslubók sem þessari sem hér um ræðir er reynt að fá nemendur til að kynnast sínu 

nánasta umhverfi. Að þeir læri að þekkja það, umgangast það og umfram allt tileinki sér það 

að bera virðingu því nánasta umhverfi sem þeir hafa fyrir augum árið um kring. Í 

lokamarkmiðum kaflans um náttúrufræði og umhverfismennt í aðalnámskrá segir: 

„Skólastarf snýst fyrst og fremst um fólk, að gefa hverri nýrri kynslóð 

ungmenna, sem vex úr grasi, hlutdeild í þeim menningarverðmætum 

sem fyrri kynslóðir hafa skapað með það fyrir augum að auka þeim 

víðsýni og gera þau hæf til að taka virkan þátt í því samfélagi sem þau 

eru hluti af. 

 

Við lok grunnskóla ætti nemandi að 

 hafa löngun og áhuga til að læra meira í náttúrufræðum 

 þekkja manngert og náttúrulegt umhverfi, rata um það og 

kunna að njóta þess með útiveru 

 skilja tengsl manns og umhverfis og hafa þroskað með sér 

virðingu fyrir náttúrunni 

 hafa öðlast breiðan þekkingargrunn og tileinkað sér þá 

grunnþekkingu sem unnið er með innan helstu sviða 

náttúruvísinda: lífvísinda, eðlisvísinda og jarðvísinda 

 hafa náð valdi á mikilvægum hugtökum innan helstu sviða 

náttúruvísindanna 
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 hafa þjálfast í að beita vísindalegri hugsun og nákvæmum 

aðferðum við greiningu viðfangsefna, öflun upplýsinga, mat, 

úrvinnslu, túlkun og framsetningu 

 gera sér grein fyrir takmörkunum við söfnun og túlkun 

vísindalegra gagna 

 skilja tengsl ólíkra viðfangsefna við náttúrufræði, s.s. 

stærðfræði, lýðræði, myndlist, hönnun og tækni 

 hafa þjálfast í að taka virkan þátt í gagnrýninni umfjöllun um 

málefni er snerta náttúru, umhverfi mannsins og samspil 

vísinda, tækni og samfélags 

 gera sér grein fyrir þætti náttúruvísinda í menningu þjóða og 

hvernig þekking á fyrirbærum og lögmálum náttúrunnar hefur 

þróast í gegnum aldirnar samhliða heimsmynd mannsins 

 hafa þroskað með sér ábyrgðartilfinningu gagnvart sjálfbærri 

þróun þannig að hann geti lifað í samræmi við þá 

hugmyndafræði“ 

(Aðalnámskrá grunnskólanna – náttúrufræði og umhverfismennt 2007:14) 

Þetta er háleit markmið og geri ég mér vonir um að kennslubókin stuðli að flestum þessum 

þáttum lokamarkmiðanna, eða hjálpi í minnsta til við að uppfylla þau. 

Hugmyndir fræðimanna 

Hugmyndir manna um það hvernig kennsla eigi að fara fram hefur þróast á undanförnum 

áratugum og öldum. Menn hafa lagt fram sínar kenningar og hugmyndir sem margar hverjar 

hafa vakið mismikla hrifningu. Hér að neðan ætla ég að skoða nokkra fræðimenn og 

hugmyndir þeirra um það hvernig kennsla skuli fara fram. Þeir fræðimenn sem ég skoða eiga 

það allir sameiginlegt að kenningar þeirra sameinast í því að einstaklingurinn þarf að njóta sín 

og taka þarf tillit til mismunandi þarfa hvers einstaklings fyrir sig. Það eitt og sér er kjarninn í 

hugmyndafræði minni gagnvart kennslu og tel ég hugmyndir þeirra fræðimanna sem ég skoða 

þær sem ég kem til með að nota mest í minni kennslu. 

Ísak Jónsson 

Ísak Jónsson fæddist árið1898 í Suður-Múlasýslu. Hann fór aldrei í barnaskóla heldur starfaði 

hann við bústörf fram eftir aldri og stefndi hugur hans ávallt til bændastarfa. Hann naut ekki 

eiginlegrar kennslu, eins og við þekkjum í dag, fyrr en á 19. aldursári þegar hann hóf nám við 

Bændaskólann á Hvanneyri þaðan sem hann lauk prófi 1919. Fram að því hafði hann einungis 

notið handleiðslu frá foreldra sinna. Árið 1924 lauk Ísak kennaraprófi frá Kennaraskólanum 
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en í millitíðinni hafði hann kennt sem farkennari víða á Austfjörðum. Árið 1926 stofnaði hann 

skóla fyrir börn á aldrinum 6 til 8 ára, en á þeim tíma var skólaskylda í landinu 10 ár - og 

veitti hann Skóla Ísaks Jónssonar forstöðu til dauðadags haustið 1963.  

Ísak Jónsson var frumkvöðull á sínu sviði hér á landi. Hann stofnaði ekki einvörðungu 

einkaskóla heldur voru nemendur skólans 5 árum yngri en þeir sem fylgdu lagaákvæði um 

skólaskyldu á þeim tíma. Hugmyndir sínar sótti Ísak til Svíþjóðar, en þangað ferðaðist hann 

sumarið áður en hann kom skóla sínum á laggirnar. 

„Barnið á að fá tækifæri til að neyta krafta sinna með fjölbreytilegum 

hætti, vinna bæði með huga og höndum . . . Tilgangur slíkra 

starfshátta er að stuðla að því, að barnið geti orðið sem fyrst 

sjálfbjarga við námið, verði ábyrgur, - hamingjusamur einstaklingur, 

batnandi námsþegn með hverjum degi, ákjósanlegt skólasystkini, 

góður heimilisþegn, sannur og menntaður þjóðfélagsborgari.“  

(Ísak Jónsson 1962:13) 

Ísak hafði ákveðnar skoðanir á því hvernig hann vildi að börnum væri kennt og hvernig 

kennarar ættu að starfa. „kennari á ekki að kenna eftir fyrirsögn annarra, þegar á hólminn er 

komið, heldur á hann að leita þeirra aðferða sem falla honum í geð og henta nemendum og 

verkefni“ (Ísak Jónsson 1962:11). Ísak gerði samning við Kennaraskóla Íslands sem miðaði 

að því að gera Skóla Ísaks Jónsonar að æfingaskóla fyrir Kennaraskólann þar sem 

kennaranemar kæmu í læri hjá þeim kennurum sem störfuðu við skóla hans. Hugmyndir hans 

voru því ekki aðeins lokaðar innan veggja skólans heldur gat hann stuðlað að því að 

hugmyndafræði sín dreifðist útfyrir veggi skólans og inn í aðrar menntastofnanir. 

Árið 1962 gaf Ísak út sitt stærsta og merkasta rit, Átthagafræði. Þar lýsir hann átthagafræðinni 

sem kennsluaðferð og gerir hugmyndafræði sinni skil á ítarlegan hátt. Átthagafræði var sett 

inn í kennsluskrá á Íslandi árið 1929 eftir að hafa verið kennd við Skóla Ísaks Jónssonar frá 

1926. Ísak kynntist þessari aðferð í heimsókn sinni til Svíþjóðar og útfærði hana fyrir íslenskt 

samfélag. Átthagafræði „er alhliða þroskandi kennsla og námsstörf, raunhæf mannrækt og 

hentar ekki aðeins yngstu nemendum, heldur einnig hvaða aldursskeiði sem e.“ (Ísak Jónsson 

1962:14). Í bók sinni útfærir Ísak þessa setningu frekar og er hún merkileg lesning fyrir hvaða 

kennara sem er. Námsmarkmið átthagafræðinnar ganga út á það að nemandinn kynnist sínu 

nánasta umhverfi og læri að bera virðingu fyrir því. Þannig læri þau að þekkja áttir, legu 

sveitarinnar, landslag, örnefni og fleira sem þeirra nánasta samfélag hefur að geyma – svipað 

því sem verið er að gera með bók þessari. 
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Hugmyndafræði Ísaks er keimlík þeirri hugmyndafræði sem kallast hugsmíðahyggja (e. 

constructivism) þar sem nemandinn er virkur í þekkingaröflun sinni en ekki aðeins viðtakandi. 

Nemandi metur nýjar upplýsingar á grunni þeirra sem fyrir er, þannig er hugur nemandans 

eins og net sem sífellt stækkar með nýjum fróðleik. 

John Dewey 

„Að læra er að læra að hugsa“ 

(Dewey, 1910:118) 

John Dewey fæddist árið 1858 í Vermont í Bandaríkjunum. Eftir háskólanám fluttist hann til 

Chicago þar sem hann ásamt konu sinni setti á stofn barnaskóla fyrir börn á aldrinum 4-15 

ára. Kona Dewey, Alice, veitti skólanum forstöðu en í upphafi 20. aldar þótti nokkuð sérstakt 

að kona gegndi slíkri stöðu. Skólinn var nokkurs konar tilraunarskóli sem Dewey nýtti til að 

þróa hugmyndir sínar og áherslur. Hugmyndir hans gengu að mestu út á það að hafa 

nemandann sem virkastan þátttakanda í skólastarfinu, á hann skyldi hlustað hafi hann eitthvað 

fram að færa og kennarar áttu að stuðla að virkni nemenda sinna. Á fyrri hluta 20. aldar, og 

reyndar langt fram á þá öld, var þessi hugsun fjarstæðukennd því í flestum skólum var mikill 

agi og nemandinn átti ekki að tjá sig nema með leyfi kennarans.  

„Áhugi, virk reynsla, eigin athugun og könnun, samfella í vinnubrögðum og 

þroski eru nokkur lykilhugtök í kennslufræði Deweys. Í fyrsta kafla bókarinnar 

School and Society orðar hann þetta: 

Engin þjálfun skynfæranna í skólanum, innleidd í þjálfunarskyni, 

kemst nálægt því að geta keppt við þá snerpu og fyllingu skynjunar 

sem fæst með daglegum kynnum af algengum störfum og áhuga á 

þeim. Orðaminni er hægt að þjálfa með því að læra utan að ákveðin 

verkefni, hægt er að öðlast vissa ögun í rökhugsun með námi í 

náttúrufræði og stærðfræði. En, þegar öll kurl koma til grafar, er 

þetta nokkuð fjarlægt og óraunverulegt samanborið við þá þjálfun í 

athygli og dómgreind sem fæst með því að þurfa að vinna verk þar 

sem raunverulegur tilgangur býr að baki og raunverulegur árangur er 

fram undan.“ 

(Dewey, 1910:17) 

Samkvæmt Dewey getur einstaklingur ekki lært nema hann tengi nýtt námsefni við sína fyrri 

reynslu. Fyrr geti nám hreinlega ekki hafist. Þetta samræmist hugmyndum manna um það að 

hugur mannsins sé í raun net þekkingar sem sífellt stækkar með meiri vitneskju. Kenningar 

Dewey samræmast þess vegna því sem talað hefur verið um á námskeiðum tengdum 
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náttúrufræðum í Kennaraháskólanum. Þar er talað um náttúruvísindin sem safn hugtaka sem 

þarf að kynna fyrir nemendum. Sú kynning þurfi að fara þannig fram að nemandinn sé virkur í 

kennslunni og taki þátt, kennslan má alls ekki fara út í það að vera tilbúinn réttur sem 

nemendur eiga að skilja á einn og aðeins einn hátt. Kennarinn á þar að leiða nemandann áfram 

í þekkingarleit sinni ekki matreiða námsefnið ofan í nemandann. Það er því nokkuð flókin leið 

fyrir kennarann að koma námsefninu þannig til skila að nemandinn líti svo á að hann sé að 

uppgötva sjálfur og læra af eigin reynslu.  

Hugmyndir Dewey eru mikið notaðar í dag og er fjöldi leik- og grunnskóla sem byggja starf 

sitt að miklu leyti á þessum hugmyndum.  

Benjamin Bloom 

Benjamin Bloom var bandarískur menntasálfræðingur sem lagði fram flokkunarkerfi 

námsmarkmiða á sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar. Hann fæddist árið 1913 og starfaði 

því um tíma á sama skeiði og John Dewey gerði. Flokkunarkerfi Blooms gerði ráð fyrir því að 

hugur mannsins skiptist í þrjú svið; þekkingarsvið, leiknisvið og viðhorfa- og tilfinningarsvið. 

Hverju sviði er svo skipt niður í þrep eftir því hve flókin þau eru. Fyrst koma þau sem einföld 

eru og krefjast ekki mikillar hugsunar en síðast þau sem krefjast mikillar hugsunar og færni.  

„Flokkunarkerfi Blooms var hugsað sem stuðningur við kennara svo 

þeir gætu betur skilið hvernig þeir gætu nálgast námsefnið á þann hátt 

að það kæmist betur til skila til nemenda. Flokkunarkerfið á einnig að 

einfalda kennurum vinnuna við að setja sér markmið í kennslunni.“  

(Ingvar Sigurgeirsson. 1999:20) 

Bloom gerði því ráð fyrir því að hver einstaklingur hefði hæfileika á sínu sviði, sviði sem er 

ekki endilega eins og svið næsta manns við hliðina. Hver einstaklingur er einstakur og því 

þurfi að huga að hæfileikum hvers og eins. Því megi ekki þröngva einstaklingnum inn á 

einhver svið sem mögulega henta ekki hæfileikum hans. Einstaklingurinn þarf svigrúm og 

tíma til að finna sína hæfileika. Það er því verk kennarans að komast að því hvar hver 

nemandi stendur og verður því að leyfa hverjum og einum að njóta sín í kennslunni til að 

komast sem best að því hvar nemandinn stendur. 

Mikilvægt er að kennari sem reynir að kenna eftir flokkunarkerfi Blooms fari í réttri tímaröð 

yfir þrepin. Þrepin eru þó hönnuð þannig að nemandi verður að klára eitt þrep áður en farið er 

inná það næsta. Þetta svipar til þekkingarnetsins, þ.e. nemandi þarf að byggja upp ákveðinn 
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grunn til að komast inn á næsta þrep sem er samsvarandi því að stækka þekkingarnet sitt með 

því að bæta nýrri reynslu ofan á þá sem fyrir er. 

Howard Gardner 

Ólíkt fyrrgreindum fræðimönnunum er Gardner lifandi. Hann fæddist árið 1943 í 

Bandaríkjunum. Fyrir fæðingu hans misstu foreldrar hans son sinn og ákváðu í framhaldi af 

því að Gardner skildi aldrei fá að stunda íþróttir í skóla. Gardner eyddi þess í stað tíma sínum 

í skólabækur og var snemma mjög góður á píanó. Eftir að hafa lokið háskólanámi frá Harvard 

háskóla setti hann af stað verkefni ásamt Nelson Goodman sem þeir kölluðu "programm 

zero". Þetta verkefni miðaði að því að kynnast því hvernig börn lærðu, hugsuðu og sköpuðu í 

listum. Árið 1983 setti Gardner svo fram kenningu sína um fjölgreindir sem ávallt síðan hefur 

vakið umtal og athygli í menntaheiminum, jafnframt því að vera mikils metin kenning meðal 

fræðimanna.  

Fjölgreindarkenningin gerir ráð fyrir því greind mannsins samanstandi af 8 jafngildum 

greindarsviðum. Þau eru: 

 Málgreind eða hæfileikinn til að tjá sig, að geta skrifað vel eða talað vel. 

 Rök- og stærðfræðigreind er hæfileiki til að vinna með tölur, rökfræði og kerfi. 

 Rýmisgreind, að geta séð hluti fyrir sér, ímyndað sér og séð í huganum hvernig 

hluturinn kemur út. 

 Tónlistargreind eða hæfileikinn til að skapa og njóta tónlistar. 

 Hreyfigreind, greind til að hreyfa sig, hlaupa , eða bygga eitthvað. 

 Félagsgreind er hæfileikinn til að eiga góð samskipti við aðra. fá aðra til að líða vel, 

lesa í líkamsmál annarra og hafa samkennd með tilfinningum annarra. 

 Sjálfsþekkingargreind er hæfileikinn til friðsældar, markmiðssetningar og 

sjálfsskoðunar. Hún leiðir til þess að við getum skilið eigin hegðun og tilfinningar. 

 Náttúrugreind er hæfileikinn til að flokka plöntur, dýr og steintegundir.  

„Gardner telur að hver einstaklingur búi yfir öllum þessum greindum 

og hafi hæfileika til að þróa þær á viðunandi getustig. Hann telur 

einnig að þar komi til kasta kennarans við að hjálpa nemendum 

sínum, meðal annars með því að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir.“ 

(Armstrong, 2001:33) 



14 

Þessi greindarsvið þroskast mismunandi á ólíkum tímum hjá einstaklingnum. Hins vegar eru 

sviðin samtengd, þ.e. ef eitt greindarsvið þroskast koma hin sviðin til með að þroskast um 

leið. Það sem er merkilegt við þessa kenningu er að Gardner segir að hver einstaklingur læri 

mismunandi eftir því hvaða svið er sterkast hjá honum. Styrkleikar hvers og eins eru misjafnir 

og því ber að taka tillit til þessara styrkleika hjá hverjum og einum einstaklingi. Samkvæmt 

Gardner skiptir fjölbreytileiki mestu máli í kennslu. Kennarinn þarf að matreiða námsefnið 

þannig ofan í nemendur að hver og einn nemandi njóti sín.  

Í menntakerfinu hefur kenningu Gardners um fjölgreindir verið tekið opnum örmum. Hún 

hefur meðal annars verið notuð til að skapa nýstárlegar kennsluaðferðir sem henta hverri 

greind fyrir sig.  

Kenningar framangreindra fræðimanna, Dewey, Ísaks, Bloom og Gardners, hafa að nokkru 

leyti svipaða hugmyndafræði þó þær séu um margt ólíkar. Sammerkt er að hver nemandi á að 

njóta sín og fá frelsi til að tileinka sér sínar aðferðir. Hver nemandi er einstakur og þarf 

kennarinn að taka tillit til þess í undirbúningi kennslu sinnar. Hafi kennari þessar kenningar að 

leiðarljósi í starfi sínu eru góðar líkur á því að saman fari góður kennari og ánægður nemandi. 

Kennari sem leyfir einstaklingnum að njóta sín, og gefur honum frelsi til tjáningar og 

sköpunar. Kennari sem miðar að því að hver nemandi fái tækifæri til að nýta styrk sinn og 

hæfileika til að blómstra. Það eru til svona kennarar og þeim má gjarnan fjölga.  

Kennslutexti um Akranes 

Er hægt að vita allt um bæinn sinn? Hver bær hefur sína töfra og sína staði sem allir eru stoltir 

af. Svo eru í hverjum bæ staðir sem okkur finnst svo sjálfgefið að séu ávallt á sínum stað, að 

við gleymum hversu dýrmætir þeir eru og hversu gott er að geta gengið að þeim vísum. Þessir 

staðir hafa sína sögu sem gott er að þekkja og kunna skil á. Það er líka gott er að þykja vænt 

um bæinn sinn og halda heiðri hans á lofti. Til þess þurfum við að þekkja bæinn og sögu hans. 

Akranes hefur einstaka sögu sem of fáir þekkja. Með þessari bók er ætlunin að kynna ykkur 

sögu bæjarins og segja jafnframt frá nokkrum einstökum stöðum sem hann hefur að geyma. 

Við búum í merkilegum bæ sem hefur meira að geyma en margan grunar. 
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Mynd 1. Akranes, fremst er kaupstaðurinn með Akrafjall í baksýn. Akranes er það svæði sem 

sést á myndinni auk þess svæðis sem umlykur fjallið sjálft, nokkurn veginn að vatninu sem sést 

efst til vinstri. 

 

Hér er skjaldarmerki Akranesbæjar. Hvað sýnir það? Þekkið þið einhver 

skjaldarmerki sem eru lík merki Akraness? 

Efst er ritað nafn bæjarins með höfðaletri, þar fyrir neðan er mynd af 

Akrafjalli og neðst eru þrjár bylgjur af hafi sem tákna atvinnuhætti bæjarins. 

Almennt um nesið 

Akranes er stærra svæði en þéttbýliskjarninn sem myndar Akraneskaupstað. Í raun er Akranes 

allt nesið milli Hvalfjarðar og Leirárvoga og trónir Akrafjall á því miðju. Fljótlega eftir 

landnám nessins skiptist það í tvo hreppa: Akraneshrepp að sunnan og vestan og 

Skilmannahrepp að norðan og austan. Á 19. öld fór að myndast þéttbýli í kringum sjósókn og 

http://is.wikipedia.org/wiki/Akraneshreppur
http://is.wikipedia.org/wiki/Skilmannahreppur
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verslun á Skipaskaga yst á nesinu. Árið 1884 var ákveðið að skipta Akraneshreppi í tvennt 

vegna hinna ólíku hagsmuna þéttbýlisins og dreifbýlisins. Varð kauptúnið og næsta nágrenni 

þess að Ytri-Akraneshreppi en sveitin inn með Akrafjalli að Innri-Akraneshreppi. Ytri-

Akraneshreppur hlaut kaupstaðarréttindi árið 1942 og hét eftir það Akraneskaupstaður. Hér á 

eftir ætlum við að fjalla um sögu þessa svæðis, þó aðallega sögu þess svæðis sem snertir 

Akraneskaupstað. 

Landnám á Akranesi og saga byggðar 

Landnámsöld 

Tímabilið frá um 870-930 er í Íslandssögunni nefnt landnámsöld. Þetta er tímabilið frá því að 

fyrsti maðurinn nam hér land og þangað til Alþingi var stofnað á Þingvöllum árið 930. Við 

þau tímamót er talið að landið hafi verið fullnumið. Talið er að írskir menn hafi komið fyrstir 

til landsins en Norðmenn voru í fararbroddi þegar fólksflutningar hófust hingað og allt landið 

var numið. Menn námu misjafnlega stór svæði eftir því hvar þeir komu að landi og var sú 

regla viðhöfð að sá sem fyrstur kæmi á óbyggt land mátti eigna sér það.  

Margir vita hver Ingólfur Arnarson var enda var það hann sem nam fyrstur land á Íslandi 

árið 874. Hann nam gríðarstórt land eða allt frá Ölfusá að Hvalfirði með öllum nesjum. Á 

þessu svæði í dag eru meðal annars Reykjavík, Suðurnesin, Hveragerði og Kjalarnesið. Þá 

nam maður að nafni Skalla-Grímur land á Mýrum í Borgarfirði í kringum árið 878. Auk 

þeirra nam fjöldi annarra landnámsmanna land á Íslandi. Bæði Ingólfur og Skalla-Grímur 

deildu landnámi sínu með því fólki sem kom með þeim en um leið urðu þeir höfðingjar yfir 

því fólki. Það fólk sem kom með landnemunum var oft og iðulega þrælar eða vinnufólk sem 

bjó á tilteknum jörðum til að yrkja þær og sinna annarri vinnu fyrir landnemana. Þetta var 

venja meðal landnámsmanna, að deila landi með sínu samferðafólki. Fjölmargir 

landnámsmenn komu hingað til lands enda gátu menn numið land nánast hvar sem var. 

Landnám Bresasona á Akranesi 

Nokkrum árum eftir að Ingólfur nam hér land komu til landsins írskir bræður og námu land 

norðan Hvalfjarðar. Þessir bræður hétu Þormóður og Ketill Bresasynir. Þeir komu hingað 

með eiginkonum, börnum og fylgdarliði uppúr 880. Þormóður nam land sunnan við fjallið, 

nær Hvalfirði, en Ketill norðan megin. Þormóður byggði sér bústað að Innra-Hólmi, sem er 

http://is.wikipedia.org/wiki/1885
http://is.wikipedia.org/wiki/Innri-Akraneshreppur
http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaupsta%C3%B0ur&action=edit&redlink=1
http://is.wikipedia.org/wiki/1942
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síðasti bærinn sem keyrt er framhjá áður en farið er ofan í Hvalfjarðargöng. En Ketill byggði 

sér bústað að Görðum, þar sem nú er kirkjugarður Akurnesinga.  

Jörundur, sonur Ketils, tók við býli föður síns en hann hafði áður byggt sér bæ sem hann 

nefndi Jörundarholt. Hann tók seinna við af föður sínum sem höfðingi. Eins og tíðkaðist 

meðal landnema deildu þeir Bresasynir landnámi sínu með fylgdarliði og til urðu nokkrir litlir 

bæir í hvoru landnámi fyrir sig, en ávallt voru Garðar og Innri-Hólmur höfuðbýli þessara 

svæða. 

Landnámi sínu gáfu þeir Þormóður og Ketill nafnið Akranes. Þegar bræðurnir námu land var 

nesið allt skógi og grasi vaxið. Hér hafa verið góðir akrar og því hentaði svæðið vel til 

akuryrkju. Á Írlandi var kornrækt mun almennari en í Noregi og því hafa landnámsmennirnir 

og fylgdarlið þeirra komið hér upp kornrækt og akuryrkju. Korn var ræktað á Akranesi í 

margar aldir eftir landnámið. 

Verkefni: 

1. Hver nam fyrstur land á Íslandi og hvaða ár? 

2. Hvenær er talið að Ísland hafi verið 

fullnumið? 

3. Hvaðan komu flestir landnámsmennirnir? 

4. Hverjir námi land á Akranesi og hvar byggði 

þeir landnámsbæi sína? 

5. Af hverju heitir Jörundarholt því nafni? 

6. Af hverju gáfu landnemarnir svæði sínu 

nafnið Akranes? 

Garðar 

Fyrstu árin eftir landnám voru Garðar eina jörðin á norðanverðu svæðinu sem Bresasynir 

námu land á. Jörðin var það stór að í raun var hægt að tala um hana sem hrepp. Fljótlega fóru 

þó fleiri hús að rísa víðsvegar á jörðinni þar sem vinnufólk landnemanna bjó, en áfram voru 

Garðar höfuðból þessa svæðis. Garðar voru kirkjustaður í margar aldir og var ávallt eitt helsta 

býlið á Akranesi. Þar bjuggu ávallt prestar, því að á Görðum var prestsetur og vitað er um að 

þar hafi búið prestar frá því á 12. öld. Um miðja 13. öld var farið að tala um Garða sem 

höfðingjasetur. Þangað sótti fólk af göfugum ættum og má þar helst nefna Böðvar Þórðarson 

og konu hans Helgu Þórðardóttur. Dóttir þeirra hjóna hét Guðný en hún giftist Sturlu 

Þórðarsyni frá Hvammi og með honum eignaðist hún soninn Snorra. Snorri er þekkt persóna 

úr Íslendingasögunum og gaman að vita að hann eigi ættir sínar að rekja til Akraness. 

Vissir þú? 

. . .að Merkigerði heitir því nafni 

vegna þess að þar sem hún liggur 

var merkið milli landa Skaga og 

Garða. Þar var dregin lína milli 

Grásteins og Leirgrófar til að 

„merkja“ skilin milli bæjanna 
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Garðar misstu sess sinn sem höfðingjasetur þó þar hafi verið prestsetur allt þar til kirkja 

Akurnesinga var færð frá Görðum og neðar á Skagann, þar sem kirkja okkar stendur í dag. 

Skömmu fyrir aldarmótin 1900 var reist hús að Görðum úr kalksteypu. Þetta er gula húsið 

sem stendur fyrir ofan kirkjugarðinn og er það elsta steypuhús á Íslandi. Þetta þótti merkilegt 

hús á sínum tíma og varð fljótt þekkt og fóru menn að taka sér smíði þess sér til fyrirmyndar 

þegar reist voru ný hús. 

 

 

 

Mynd 2. 

Elsta mynd sem til er af 

Garðahúsi, tekin árið 

1906 

 

 

 

 

Skagi 

Þegar árin liðu skiptist landnámið í fleiri jarðir sem seinna meir öðluðust meira sjálfstæði. Í 

kringum 1200 varð til jörð yst á nesinu sem nefndist Skagi. Sú jörð var frekar stór og á mjög 

góðum stað sé tekið mið af sjósókn. Skagi tilheyrði þó ekki landi Garða og var því á þessum 

tíma sjálfstætt býli. Skagi hefur upphaflega verið gefinn einum af fylgdarmönnum Jörundar til 

eignar. Þegar árin liðu hefur landinu svo verið skipt upp og Skagi orðið sjálfstætt býli. 
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Mynd 3. 

Skagi. Landið 

sem tilheyrði 

Skaga lítur svona 

út í dag. 

 

 

Á þessari jörð, Skaga, varð fljótlega mikil byggð því þar voru margar varir sem gott var að 

geyma báta í og því hentaði jörðin vel til sjósóknar. Í upphafi var Skagi ein jörð með 

samnefndu býli sem var staðsett ofan við Steinsvör, þar sem nú er Heimaskagafrystihús HB 

Granda. Fljótlega var farið að skipta jörðinni niður í smærri einingar og var þá farið að tala 

um Skaga sem Skipaskaga og aðalbýlið sem Heimaskaga.  

 

 

Mynd 4. 

Útgerðarmenn á 

bryggjunni í 

Steinsvör. 

Heimaskagi í 

baksýn. Mynd tekin 

í kringum 1925. 

 

 

Mörg örnefni og götuheiti á Skaga eru tilkomin vegna þeirra jarða sem urðu til við skiptingu 

Skaga. Meðal jarða sem urðu til voru Lambhús, Ívarshús, Breið, Háteigur og Teigakot  
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Mynd 5. 

Kort af Skaga 

um 1900. Þá 

voru hér 12 

bæir. Auk 

þeirra má sjá 

helstu varir 

þorpsins. 

 

Á myndinni hér að framan sjáum við allar þær varir sem Skagamenn notuðu hér áður fyrr. 

Varir eru skjólsælir staðir sem henta vel til innsiglinga fyrir litla báta. Þetta eru oftast lítil 

innskot í strandlengjuna með góðri fjöru. 

Hreppaskipting 

Árið 1884 var ákveðið að skipta Akraneshreppi í tvo 

hreppa, Garðahrepp og Skagahrepp. Nöfnum þeirra 

var síðar breytt í Ytri- og innri- Akraneshrepp 

(Munið að Skilmannahreppur var enn til). Akranes 

iðaði af lífi um og eftir aldamótin 1900 og hér var 

næga vinnu að fá. Nóg var af peningum í bænum og 

mannlífið blómstraði. Peningarnir voru þó aðallega í 

höndum þeirra sem stunduðu sjóinn. 

Akraneshreppur, sem þá náði frá Skaga og aðeins 

lengra en þar sem nú farið er ofan í 

Hvalfjarðarföngin, var orðinn mjög stór hreppur og þótti kominn tími til að skipta honum upp. 

Það gerðist árið 1942 þegar hreppurinn fékk kaupstaðarréttindi, og nafni Ytri-

Akraneshrepps var breytt í Akraneskaupstað. Atvinnuvegir hreppanna voru gjörólíkir, í Ytri-

Akraneshrepp voru nánast eingöngu sjómenn og fjölskyldur þeirra á meðan að íbúar Innri-

Akraneshrepps voru nær eingöngu bændur. Hvor hreppur fyrir sig var sér prestakall og því ein 

Vissir þú? 

. . .að elsta steinhús á Íslandi er á 

Akranesi. Það er húsið ofan við 

kirkjugarðinn, en það var byggt á 

árunum 1876-1881 

. . .að kostnaður við byggingu 

kirkjunnar var 9.925 krónur 
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kirkja í hvorum hrepp. Kirkja Innnesinga var að Innri-hólmi og kirkja Skagamanna að 

Görðum. 

Framan af bjó meirihluti íbúa á Akranesi í nálægð við sjóinn, efstu húsin í bænum skömmu 

eftir aldarmótin 1900 voru staðsett nokkurn veginn á gömlu landamerkjunum milli Skaga og 

Garða, þ.e. á Merkigerði. Þeir bæir sem staðsettir voru þetta ofarlega voru m.a. Kirkjuhvoll og 

Mýrarhús (húsið beint á móti íþróttahúsinu á Vesturgötu). Skagamenn vildu fljótlega breyta 

staðsetningunni á kirkjunni sinni og færa hana nær byggðinni sinni. Úr varð að hún færð frá 

Görðum og neðar á Skagann. Ný kirkja við Skólabraut var vígð árið 1896, mun nær þeirri 

blómlegu byggð sem var neðst á skaganum. Kirkjan, sem byggð var af Guðmundi Jakobssyni 

kirkjusmið, þótti á þeim tíma mikið mannvirki Á þessum tíma voru byggingar í bænum 

fábrotnari en kirkjan. Kirkjan hefur lengi þótt meðal fegurstu kirkna landsins. 

 

 

Mynd 6. 

Akranes árið 

1906. Hér rís 

kirkjan yfir aðra 

byggð svo um 

munar. Myndina 

tók Árni 

Böðvarsson. 

 

 

Verkefni: 

1. Hvað hétu höfuðbólin í landnámi Bresasona? 

2. Hvar eru Garðar staðsettir? 

3. Hvað heitir frægasti afkomandi Garða og hvað gerði hann merkilegt? 

4. Hvernig stóð á því að Skagi varð sjálfstætt býli? 

5. Af hverju heldur þú að Skaga hafi verið gefið það nafn? 

6. Hvenær var Akraneshreppi skipt upp í tvo hreppa og hvað hétu þeir? 

7. Af hverju var þessi hreppaskipting gerð? 

8. Ef hrepparnir eru skoðaðir í dag, hvernig er skipting atvinnu í þeim? Svipar henni 

eitthvað til þeirrar skiptingar sem var þegar Akraneshrepp var skipt upp í tvo hreppi? 



22 

Sjávarútvegur á Akranesi 

Í kringum siðaskipti, árið 1550, tók bæjum að fjölga á Akranesi og var byggðin orðin býsna 

blómleg um aldamótin 1600. Hingað sóttu goðar, biskupar og fleiri háttsettir einstaklingar því 

hér var gott að stunda búskap og kornrækt auk þess sem gott var að róa til sjávar frá fjörum 

víðsvegar á Akranesi.  

Meðal frægra manna sem áttu jarðir á nesinu var Brynjólfur biskup Sveinsson. Brynjólfur 

var biskup í Skálholti frá 1639-1674. Hann sótti mikið á Akranes og fékk hér mikið magn af 

fiski sem hann notaði til að fæða alla ábúendur í Skálholti. Brynjólfur eignaðist helming allra 

jarða í kringum Skagann og á þeim bjuggu sjómenn sem sóttu á sjó fyrir biskup.  

 

 

Mynd 7.  

Brynjólfur biskup      

 

 

 

Frá þessum tíma hefur Skaginn iðulega gengið undir 

nafninu Skipaskagi. Margir vilja eigna Brynjólfi 

heiðurinn af fiskimenningu okkar og oft er talað um 

að hér hafi fyrsti vísir að sjávarþorpi orðið til á 

Íslandi. Staðreyndin er hins vegar sú að sjósókn hófst 

mörgum öldum fyrir þennan tíma þó ekki hafi verið 

sótt á sjó í jafn miklum mæli og á þeim tíma sem 

Brynjólfur réð ríkjum.  

Fiskurinn hvarf af miðunum í kringum 1700 og því þurftu fjölmargir að flytja frá Akranesi. Í 

mörg ár á eftir var mikil fátækt meðal þeirra sem bjuggu á nesinu. Íbúum tók ekki að fjölga 

aftur fyrr en um miðja 19. öld. Árið 1864 varð Akranes löggiltur verslunarstaður, en frá 

árinu 1602 og til þess árs höfðu Akurnesingar orðið að sækja alla sína verslun til Reykjavíkur. 

Vissir þú . . . 

 . . .að mynd af Brynjólfi biskup 

prýðir 1000 króna seðilinn? 

. . .  að jörðin Reyn var gjöf frá 

biskupi til ekkja sjómanna af 

Akranesi.  
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Munið að á þessum tíma voru hvorki Hvalfjarðargöng né bílar, menn sóttu vörur ýmist á 

hestum eða bátum yfir flóann. Um aldamótin 1900 voru íbúar orðnir 750 og hús og býli orðin 

123. Komnir voru vísar að götum sem síðan hafa fengið að halda sér, bærinn var á þessum 

tíma orðinn að ekta íslensku sjávarþorpi.  

Þó svo að reið/göngustígarnir sem mynduðust milli húsa í bænum hafi haldið sér breyttust 

nöfn þeirra nokkuð. Fram til ársins 1947 hétu allir stígar, eða öllu heldur götur, bæjarins eftir 

persónum úr norrænni goðafræði.  

Vélbátaútgerð 

Skömmu eftir aldarmótin 1900 tók útgerð í bænum aftur kipp þegar vélbátaútgerð hófst. 

Gjöful fiskimið fundust nálægt bænum og stórhuga menn keyptu vélbát á Akranes. Fyrsti 

vélbátur Skagamanna hét Fram en hann var keyptur 

af fimm ungum mönnum árið 1906. 

Fimmmenningarnir áttu engar eignir áður en þeir 

keyptu Fram. Það eina sem þeir höfðu var trú og 

framkvæmdavilji en þessi fjárfesting þótti mikil 

áhætta á þessum tíma. Stuttu síðar hóf Haraldur 

Böðvarsson útgerð sína á Akranesi, eftir að hafa keypt vélbátinn Höfrung til Akraness árið 

1907. Haraldur, sem þá var aðeins 19 ára gamall, borgaði 4.000 krónur fyrir það eitt að flytja 

bátinn heim frá Kaupmannahöfn. 

 

 

Mynd 8. 

Höfrungur við bryggju 

 

 

 

Haraldur Böðvarsson og eigendur Fram, þeir Þórður Ásmundsson og Loftur Loftsson, hófu 

mikla útgerð í Sandgerði árið 1913. Fluttist nær öll fiskvinnsla af Akranesi yfir til Sandgerðis 

og stóð útgerðin þar yfir í 14 ár. Fiskimiðin höfðu færst fjær Akranesi og því þótti hagstæðara 

Vissir þú . . . 
. . .að fyrir Fram borguðu 

fimmmenningarnir heilar 8.000 
krónur? 
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að færa útgerðina yfir til Sandgerðis sem var nær miðunum. Akurnesingar höfðu ein 40 skip á 

sínum snærum á þessu tímabili. Fljótlega fundust þó aftur gjöful fiskimið nær Akranesi sem 

gerði það að verkum að hægt var að flytja útgerðina aftur upp á Skaga og þar hefur hún verið 

síðan. 

 

 

Mynd 9. 

Bryggjan í 

Steinsvör 

Háihnjúkur og 

Esjan í baksýn. 

 

 

Með tilkomu stærri báta var meiri þörf á góðum bryggjum á Akranesi. Árið 1907 var byggð 

steinbryggja í Steinsvör. Bjarni Ólafsson, einn af kaupendum Fram, lét byggja aðra 

steinbryggju árið 1915. Hún var reist í Lambhúsasundi, fyrir neðan þar sem Bíóhöllin er nú. Í 

Lambhúsasundi hafði ávallt verið þungamiðja útgerðar á Akranesi þar til ný bryggja var 

byggð í Steinsvör. Lambhúsasund hentaði vel fyrir litla báta sem ekki ristu djúpt, eins og 

tíðkaðist fram að aldamótunum 1900. Þar er skjólsælt og voru, fyrir tíma varnargarða, góðar 

varir sem menn sóttu í til að geyma báta sína. Þar var og auðvelt að afferma skip og gott 

aðgengi að fjörunni.  
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Mynd 10. 

Bátar við ankeri á 

Lambhúsasundi. 

 

 

 

 

Árið 1930 var hafist handa við bryggju Akraneshafnar sem við þekkjum í dag. 

Framkvæmdir við höfnina á Akranesi standa enn. Sífellt er verið að stækka, breyta eða dýpka 

höfnina og hefur hún breyst mikið síðan fyrsti hluti hennar var byggður. 

 

Mynd 11. 

Stóri hafnargarðurinn byggður 

árið 1930. Takið eftir fjölda 

húsa í bakgrunni. 

 

 

 

Lambhúsasund hentaði ekki vel til sjóferða stærri báta vegna þess hve sundið er grunnt. 

Blindsker valda því að inn- og útsiglingar eru erfiðar. Því hentaði bryggjustæði við Steinsvör 

mun betur. Þangað er auðveldara að sigla auk þess sem stutt er á meira dýpi út í Krossvíkinni. 

Í dag er búið að gera rennu fyrir stór skip svo hægt sé að sigla þeim inn að skipasmíðastöðinni 

sem staðsett er innst í Lambhúsasundinu. Skipasmíðastöðin var stofnuð árið 1928 og hefur 

verið starfrækt þar síðan.  
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Það eru fáir bæir á landinu sem eiga sér jafn mikla sjávarútvegssögu og Akranes, því hér hefur 

verið sótt á sjó nánast frá landnámi.  

Kútter Haraldur 

Flestir geta sungið lagið um Kútter Harald. Fæstir þekkja þó söguna á bakvið lag og texta 

sem saminn var af skipstjóra sem stýrði Kútter Haraldi meðan skipið var í útgerð Haraldar. 

Árið 1897 keypti Böðvar Þorvaldsson skip frá Skotlandi sem hét William Boy og kom skipið 

hingað til lands 5. maí sama ár. Tveimur dögum síðar lá skipið úti fyrir Steinsvör í aftaka 

veðri og voru litlar líkur taldar á því að skipið stæði af sér veðurhaminn. Böðvar hét því á son 

sinn, Harald sem þá var átta ára, að hann myndi nefna skipið í höfuð honum ef það héldi sjó 

og stæði enn daginn eftir. Skipið stóð af sér verið og gerði Böðvar út Kútter Harald frá 

Akranesi í nokkur ár. Haraldur sonur hans varð seinna einn farsælasti útgerðarmaður 

Skagamanna eftir að hafa keypt bát ungur að árum og stofnað í framhaldi af því útgerð sína, 

eins og fram kom hér að framan. 

 

 

Mynd 12. Kútter 

Haraldur. 

 

 

 

Kátir voru karlar á Kútter Haraldi. 

Til fiskiveiða fóru frá Akranesi. 

Og allir komu þeir aftur og enginn þeirra dó. 

Af ánægju út að eyrum, 

hver einasta kerling hló 

hún hló, hún hló, hún skelliskelli hló 
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Verkefni: 

1. Hverjum hefur verið eignaður heiðurinn af því að á Akranesi myndaðist fyrsti vísirinn 

að sjávarþorpi og hvers vegna? 

2. Hvaða ár fékk Akranes verslunarréttindi? 

3. Hver er helsta ástæða þess að gott var að róa til sjávar frá Akranesi? 

4. Hversu margir íbúar voru á Akranesi um aldamótin 1900? Hversu margir búa á 

Akranesi í dag? 

5. Fyrsti vélbáturinn kom til Akraness árið 1906, hvað hét hann? Hvernig réru menn til 

sjávar áður en vélbáturinn kom? 

6. Hvar var miðstöð verslunar á Akranesi fram yfir aldamótin 1900? Hvað varð til þess 

að þessi miðja færðist um set í bænum? 

7. Hvenær var hafist handa við að smíða nýja bryggju á Akranesi? 

Landbúnaður á Akranesi 

Eins og nafnið Akranes gefur til kynna var nesið afar frjósamt. Hér var allt grasi vaxið og 

skóglendi mikið enda eru hér fullt af örnefnum sem gefa til kynna að gott hafi verið að stunda 

kornrækt á Akranesi. Ef keyrt er í kringum Akrafjall er fátt annað að sjá en graslendi. 

Fljótlega eftir landnám varð hér það mikil kornrækt að fólk kom langt að til að versla hér 

korn.  

Fram eftir öldum var Akranes aðallega landbúnaðarsvæði þó svo að sjávarútvegur hafi verið 

stundaður samhliða búskap frá fyrstu tíð. Kornrækt var mikil en einnig var hér nautgriparækt 

auk sauðfjárræktar. Sauðfjárrækt var hins vegar minni en tíðkaðist annarsstaðar því mikið 

land fór undir akra og því lítið beitarland. Kornrækt lagðist að mestu niður á 16. öld og 

sjávarútvegurinn tók við sem aðalatvinnuvegur Akurnesinga.  

Erfitt hefur verið að rækta korn hér á landi. Til að rækta korn almennilega þarf meðalhitastig 

yfir ræktunartímabilið að vera um 15°, auk þess sem ekki má gera næturfrost. Séu þessi 

skilyrði ekki uppfyllt kemur skemmd í kornið. Algengustu korntegundirnar sem ræktaðar hafa 

verið á Íslandi eru mjöl, t.d. hveiti og bygg og þóttu þessar vörur sérlega dýrmætar fyrir tíð 

sjávarútvegsins. Hnignun kornræktar hér á landi má rekja til þess að þegar menn fóru að flytja 

vörur til landsins var orðið ódýrara að kaupa innflutt korn heldur en það sem bændur ræktuðu 

og því hættu þeir kornrækt að mestu leyti. 

Búskapur hélt þó áfram á flestum býlum nessins og er enn þann dag í dag fjöldi býla á 

Akranesi sem stunda búskap. Með hreppaskiptingunni árið 1884 fluttist landbúnaðurinn að 

mestu út fyrir bæjarmörkin og í sveitina. Fjölmargir bæir eru umhverfis Akrafjall þar sem 
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landbúnaður er stundaður en lítið hefur verið um það að landbúnaður hafi verið stundaður 

innan bæjarmarka Akraneskaupstaðar síðustu ár. Á því eru reyndar nokkrar undantekningar. Í 

upphafi síðustu aldar voru margir athafnamenn sem bæði héldu úti útgerð og stunduðu 

búskap. Sá búskapur var hins vegar að megninu til sjálfsþurftarbúskapur, þ.e. ræktaðir voru 

gripir sem nýttir voru á heimilinu. Eftir að húsum tók að fjölga í bænum og byggð færðist 

innar í átt að Akrafjalli varð minna pláss fyrir búfénað og beitarland og því lagðist búskapur 

að miklu leyti niður í bænum.  

Fyrsti traktorinn sem keyptur var til landsins kom hingað á Akranes. Þórður Ásmundsson, sá 

hinn sami og keypti fyrsta vélbátinn, keypti traktor árið 1918. Traktorinn var 16 hestöfl og var 

mikið framfaraskref í landbúnaði á Íslandi – fólki sem ekki var vant vélknúnum farartækjum 

fannst merkilegt að traktorinn þurfti ekkert fóður nema rétt á meðan verið var að nota hann, 

eitthvað annað en hestarnir sem voru sí étandi. Þórður átti einnig þátt í að fyrsta skurðgrafan 

var keypt til landsins og því má segja að hann hafi verið mikill brautryðjandi á sínum tíma. 

 

 

Mynd 13 Þórður Ásmundsson situr hér við stýri á fyrsta traktor Íslendinga árið 1918. 

  

Vissir þú? 

. . .að fyrsti traktorinn 

sem fluttur var til 

Íslands var keyptur á 

Akranes. Þórður 

Ásmundsson flutti hann 

inn til að sinna 

bústörfum að 

Elínarhöfða. 

. . . að Þórður flutti líka 

til landsins fyrstu 

skurðgröfuna. Hún kom 

hingað árið 1942 og var 

notuð til að grafa skurði 

í Garðaflóa. 
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Mór 

Á Akranesi er mikill mór í jarðveginum. Mó er að finna í blautum jarðvegi þar sem 

plöntuleifar pressast saman í stað þess að rotna. Mór er mjúkt efni og auðvelt er að pressa vatn 

úr honum. Þurrkaðan mó má nota sem eldsneyti og til eldunar. Einnig tíðkast að plægja mó 

saman við jarðveg til að auka magn næringarefna. Mikil eldhætta getur þó stafað af mó, því 

hann brennur alveg þangað til allt súrefni er þorrið. Mór var aðaleldsneyti Íslendinga á síðustu 

öld og var hann notaður til að kynda húsin og til matseldar.  

Venjan á Íslandi var sú að taka mó úr sérstökum mógröfum sem höfðu ákveðna stærð sem 

greiðslan til landeigenda var miðuð við. Voru mógrafir oftast 6x6 fet, hálfgröf eða 6x12 fet 

heilgröf. Stungnir voru upp hnausar sem hlaðið var upp í hrauk svo vatnið sigi úr þeim. Síðan 

voru hnausarnir fluttir á þurrkvöll þar sem þeir voru klofnir í skánir og þurrkaðir. Síðan var 

mórinn settur í hlaða og tyrft yfir. Hann var svo sóttur að vetrarlagi, einn og einn poki. 

Verkefni: 

1. Hvers vegna hentar Akranes vel til búskapar? 

2. Haldið þið að nesið sé jafn vel gróið og það var við landnám? Hvers vegna? 

3. Hvers vegna er erfitt að rækta korn á Íslandi?  

4. Hvaða korntegundir hafa verið mest ræktaðar hérlendis í gegnum aldirnar? 

5. Hver flutti inn fyrsta traktorinn til Íslands? Hvað var hitt tækið sem kom fyrst til 

landsins hingað á Akranes? 

6. Hvernig var mór nýttur fyrr á öldum? Væri hægt að nýta hann í dag? 

Fjaran 

Ef þið skoðið líkan af jörðinni sést vel hversu stóran hluta hafið þekur? 70% af yfirborði 

jarðar er þakið sjó og þess vegna er talað um jörðina sem bláa hnöttinn, því svo stór hluti 

hennar er blár. Við Íslendingar þekkjum sjóinn vel og má gera ráð fyrir því að hvert einasta 

mannsbarn á Íslandi hafi séð sjó. Við njótum þeirra forréttinda að geta farið niður í fjöru að 

leika okkur eða skoða það líf sem þar þrífst. En hvað sjáum við í fjörunni og hvers vegna er 

fjaran svona merkilegur staður? 

http://is.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dsland
http://is.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%B3grafir&action=edit&redlink=1
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Mynd 14. Hér sést hversu mikil hluti jarðarinnar er þakinn sjó.  

Með ákveðnu millibili hækkar og lækkar yfirborð sjávar við strendur lands. Þegar það gerist 

tölum við um flóð og fjöru, eða sjávarföll. Ástæða þess að sjávarföll verða er sú að tunglið 

togar í jörðina. Sjórinn gefur eftir og bunga myndast næst tunglinu og önnur nákvæmlega eins 

hinu megin á jörðinni. Þegar jörðin snýst færist þessi bunga til og því hækkar og lækkar 

sjórinn. Á einum sólarhring verður flóð tvisvar á sama stað og fjara tvisvar.  

Sjórinn er saltur og því finnum við öðruvísi lífríki þar heldur en í ferskvatni. Ef við tækjum 

lífveru sem býr eingöngu í ferskvatni og settum hana í sjó er líklegt að hún myndi deyja. 

Sama yrði upp á teningnum ef við tækjum sjávarlífveru og kæmum henni fyrir í ferskvatni. 

Lífverurnar hafa nefnilega aðlagað sig að sínu umhverfi líkt og mannveran sem ekki getur 

lifað í vatni.  

Fjara er heiti á þeirri ræmu sem er á mörkum lands og vatns, hvort heldur sem er stöðuvatn 

eða sjór. Lífríkið í fjörum er mjög fjölbreytt og þar er að finna fjöldann allan af furðulegum 

lífverum sem gaman er að skoða. Þessar lífverur hafa aðlagast aðstæðum í fjörunni sem geta 

verið afar misjafnar. Vegna sjávarfalla eru lífverurnar stundum á kafi í sjó og stundum ekki. 

Þar að auki breytist hitastigið, seltumagnið er breytilegt og straumar eru misjafnir. Þessir 

þættir gera það að verkum að aðeins vel aðlagaðar lífverur geta lifað í fjörum.  

Brim hefur einnig mikil áhrif á búsvæðin og lífsskilyrðin í fjörum. Fjörur eru misjafnlega 

staðsettar og henta því misvel sem búsvæði. Sumar fjörur eru fyrir opnu hafi þar sem 

úthafsöldur skella á með fullum krafti sem gerir það að verkum að skilyrði til búsetu verða 
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erfiðari en ella. Aðrar fjörur eru í skjóli fyrir miklu brimi og finnst þar miklu meira líf en í 

þeim fjörum sem ekki njóta skjólsældar. Alls staðar er samt eitthvert líf að finna 

Eftir því sem ofar dregur í fjöruna verður raki og selta minni. Það gerir það að verkum að 

lífverur raða sér í fjöruna eftir aðstæðum og því er greinileg beltaskipting í fjörunni, 

sérstaklega meðal þörunga.  

Fjörugerðir 

Umhverfi fjörunnar er mjög misjafnt, sumstaðar er sandur og möl, annars staðar eru svo 

sumar fjörur þaktar gríðarstórum grjóthnullungum. Á sumum stöðum á brimið greiðan aðgang 

að fjörunni en aðrar eru í skjóli fyrir briminu. Þannig að fjörunum er skipt niður í ákveðna 

flokka eftir hvernig þær eru gerðar svo auðveldara sé að þekkja þær í sundur. 

Þangfjörur 

Eins og gefur að skilja þegar nafnið er skoðað, er þang allsráðandi í þangfjörum. Þangfjörur er 

helst að finna þar sem lítið er um brim og undirlagið er klappir eða nokkuð stórir 

steinhnullungar, oftast er þangið svo mikið að erfitt er að sjá í steinana sjálfa. Í þangfjörum er 

mikið líf og þar þrífast gríðarmargar tegundir þörunga og dýra.  

Hnullungafjörur fyrir opnu hafi 

Í þessari fjörutegund er ekki mikið líf að finna. Hnullungarnir eru brimnúnir, aðeins stærstu 

klettarnir hreyfast ekki og lífskilyrðin því afar erfið. Erfitt er að finna almennileg búsvæði í 

slíkum fjörum og þarf oft að velta mörgum stórum steinum við til að finna lífsmark.  

Skjóllitlar sandfjörur 

Nánast öll strandlengjan á suðurlandi, milli Þorlákshafnar og Hafnar í hornafirði, er sandfjara 

móti hafi. Í þessum fjörum er mikið brim og sandurinn á stöðugri hreyfingu og því sýnast 

þessar fjörur alveg lífvana. Svo er reyndar ekki því í þessum fjörum er að finna mikið af 

agnarsmáum dýrum sem hafast við í sandinum. Lítið er hins vegar um stærri dýr sem gaman 

getur verið að skoða.  

Kræklingsleirur 

Kræklingur er oft mjög áberandi í fjörum þar sem undirlagið er sandur eða möl og skjól gott. 

Þessar fjörur er oft að finna innst í fjörðum og vogum. Í sunnanverðum Hvalfirði er að finna 
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stóra kræklingafjörur þar sem algengt var að fólk týndi krækling. Fuglar eru mjög algengir í 

kræklingafjörum því þar er mikið um æti.  

Sandmaðksleirur 

Þar sem undirlagið er mjög fínt er sandmaðkur algengur., hann finnst helst í leirum. Leirur eru 

mjög fínkenndar og eru sandkornin yfirleitt minni en 0,1 mm. Skoðið reglustiku. Hversu mörg 

sandkorn komast fyrir á einum cm. Sandmaðksleirur eru rennisléttar og oft gríðarlega stórar 

um sig.  

Verkefni: 

1. Geta allir séð hafið? Hvar í heiminum er líklegt að finna fólk sem aldrei hefur séð 

hafið? 

2. Hvers vegna verða flóð og fjara? 

3. Hvers vegna geta dýr sem lifa í fersku vatni ekki lifað í sjó? 

4. Hvar finnum við fjörur? 

5. Hvers vegna getur verið erfitt fyrir lífverur að lifa í fjörum? 

6. Til eru nokkrar fjörutegundir, nefndu þrjú dæmi og lýstu einkennum hverrar 

fjörutegundar fyrir sig. 

Fjörur við Akranes 

Umhverfis Akranes liggur Atlantshafið nær allan hringinn, nesið tengist aðeins landi á mjórri 

ræmu neðan við Akrafjallið. Strandlengjan innan bæjarmarka Akraneskaupstaðar er um það 

bil 10 km á lengd og á þessu svæði er mikil fjölbreytni í fjörutegundum og þar af leiðandi 

mikil fjölbreytni í lífríki strandlengjunnar. Lífríki í fjörum getur verið mismunandi t.d. vegna 

þess hvernig fjaran liggur, þ.e. staðsetningu hennar. Sjávarföll hafa mikil áhrif á það hvernig 

lífríki er að finna í fjörum. Til að mynda getur mesti hæðarmunur milli flóðs og fjöru við 

Akranes verið einir 4 metrar. Hér er brim einnig stór áhrifavaldur, þegar öldur hafsins skella á 

þurrlendinu. Fjörur sem eru í skjóli fyrir briminu af skerjagarði eða eru inní vogum og víkum 

hafa að geyma aðrar lífverur heldur en þær fjörur sem fá á sig mikið brim. Undirlagið 

fjörunnar er annar þáttur sem ræður einnig miklu um hvaða lífverur geta lifað á hverjum stað. 

Þannig er stundum föst klöpp um alla fjöruna sem veitir örugga festu fyrir þörunga eða þá 

stórir hnullungar sem hreyfast ekki nema í mestu brimum og veita þannig gott skjól. Minni 

steinar og sandur eru stöðugt á hreyfingu og merja, skrapa eða sópa burt lífverum sem gera 

slík svæði líflítil. Sumar lífverur geta grafið sig ofaní leir og jafnvel nærst á rotnandi leifum í 

leirnum og eiga þannig auðveldar með að lifa í þannig fjörugerðum. 
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Hér á eftir ætlum við að skoða strandlengjuna umhverfis Akranes og finna út hvaða lífverur er 

líklegt að finna á hvaða stað fyrir sig. 

Leynisvogur 

Leynir er lægð fyrir botni Krossvíkur syðst í landi Akraneskaupstaðar. Nafnið Leynir er til 

komið vegna þess að víkin lá í leyni þegar horft var til hennar frá Skaga, þ.e. hún sást ekki 

fyrr en komið var fram hjá Sólmundarhöfða. Upp frá Leyni liggur Leynisbraut en við enda 

hennar liggja landamerki Akraneskaupstaðar og Hvalfjarðasveitar.  

Vogurinn markast af bröttum klettavegg á aðra hönd og klöppunum við Dvalarheimilið Höfða 

á hina. Fjaran er hallalítil og þess vegna verður oft gríðarlega mikil fjara í voginum, þ.e. 

sjórinn fellur langt út. Við það koma í ljós fjölmargir klettapollar innan um þörungana sem 

þekja annars klapparbotninn, auk þess sem stórt steypurör birtist oft en það er skólplögn sem 

dælir skólpi úr grundarhverfinu á haf út. Hér er því mjög mikil fæða og þar af leiðandi er 

mikið fuglalíf í voginum. Ber þar mest á kafandi æðarfugli úti fyrir en mávum nær landinu. 

Stokkendur eru fastagestir í pollunum og lónunum enda hentug fæðukista fyrir fugla sem 

kafa ekki mjög djúpt. Vaðfuglar eins og tjaldar eru gjarnan í fæðuleit á klöppunum nær 

Höfða. Við botn vogsins er malarfjara sem er tiltölulega líflítil. Stór hluti þessarar fjöru hefur 

horfið undir brimvarnargarð sem nýlega var færður utar og varð þess valdandi að dýralíf í 

fjörunni beið mikinn skaða. 

   

Mynd 15 Æður – kolla    Mynd 16 Æður – bliki  
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Langisandur 

Mynd 17. Langisandur á góðviðrisdegi 

Þessi rúmlega kílómeters langa „sólarströnd“ Akurnesinga liggur vel við skjóli fyrir andkaldri 

norðanáttinni, sem jafnframt er oft sólrík, þó svo að fjaran sé mjög opin fyrir brimi. 

Sandurinn, sem upprunalega var nánast svartur basaltsandur, er núna mikið blandaður 

skeljasandi. Sandurinn á það til að hitna vel sem gerir það að verkum að þægilegt er að rölta 

um sandinn berfættur. Hér áður fyrr var Langisandur mikið notaður af knattspyrnumönnum í 

bænum sem æfðu fótbolta yfir vetrartímann þegar grasið var ekki nothæft, slíkt þekkist ekki 

lengur. 

Lítið líf er í sandinum enda er hann á eilífri hreyfingu í ölduganginum, en ýmsar dauðar 

sjávarlífverur rekur gjarnar upp í fjöruna og verða að kærkomnum aukabitum fyrir fugla sem 

vakta hana.  

Samhliða byggingu sementsverksmiðjunnar 1957 var byggð sandþró sem skeljasandi úr 

Faxaflóa er reglulega dælt í. Þegar dælt er sandi í gegnum þróna er oft mikið fuglalíf í 

kringum hana. Með sandinum fylgir oft fæða fyrir svanga fugla, s.s. sandsíli, brotnar lifandi 

kúfskeljar og aðrar skelja- og kuðungategundir og margt annað sem er ætilegt fyrir hinar 

ýmsu mávategundir og æðarfugl sem helst er að sjá þarna.  

Vaðfuglar, s.s. tjaldar og sendlingar eru oft í flokkum á sandinum um fartímann að vori og 

hausti en á vetrum eru æðarfuglar og nokkrar hávellur gjarnan að kafa úti fyrir sandinum. 

Hrafnar eru þarna líka á reglulegu yfirflugi í leit að einhverju ætilegu.  
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Mynd 18 Tjaldur     Mynd 19 Sendlingur  

Höfnin 

Alltaf er mikið fuglalíf í höfninni enda fellur oft til æti þar fyrir soltna fugla allan ársins hring 

þegar sjómenn eru að landa eða gera að afla sínum. Helstu fuglar sem hægt er að finna í 

höfninni eru æðarfugl, hvítmávur, svartbakur og fleiri mávategundir s.s. sílamáf sem er þó 

ekki þarna á veturna. Einstaka skarf er stundum að sjá þarna líka og enn sjaldséðari fugla eins 

og lóm og teistu er einnig hægt að rekast á. Úti fyrir hafnarmynninu má stundum sjá síkafandi 

hávellur og jafnvel straumendur. 

Snemma vors má stundum sjá undarlega sjón á innrihöfninni. Þá er fengitími skeranna sem 

lifa í leðjunni í hafnarbotninum. Þegar þetta gerist koma þær upp á yfirborðið, gjarnan í 

tunglskini seint á kvöldin og þá iðar yfirborðið af lífi. Gráðugir fuglar, eins og mávar, láta 

svona veislu ekki framhjá sér fara og eru þeir duglegir við át á þessum tíma. 

 

 

Mynd 20. 

Hér sjást mávar í ætisleit í 

höfninni 
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Landfuglar nýta sér einnig hafnarsvæðið og ber þá mest á hröfnum sem eru oft í tugatali á 

svæðinu í ætisleit. Einn og einn starri sækir þangað á vetrum og jafnvel snjótittlingar. 

Stundum má sjá soltna fálka á yfirflugi eða sitjandi á háum mannvirkjum skimandi eftir bráð. 

Steinsvör, Skarfavör og Suðurflös 

Svæðið frá bryggjunni og út tangann sem liggur út frá breiðinni er einu nafni kallað 

Suðurflös. Inn í flösina ganga tvær varir sem heita Skarfavör og Steinsvör. Skarfavör er 

sandvík sem liggur í góðu skjóli neðan við fiskvinnsluhús HB. Sömu sögu er að segja af 

Steinsvör sem liggur aðeins nær bryggjunni. Upp frá Steinsvör liggur Breiðargata sem eitt 

sinn var aðal gatan á Akranesi.  

 

 

Mynd 21. Suðurflös 

 

 

 

 

Tveir vitar standa á flösinni. Gamli vitinn og sá minni var tekinn í notkun árið 1918 og 

endurbyggður árið 1925. Gamli vitinn er fyrsti steinsteypti viti Íslands. Hann er staðsettur 

utarlega á flösinni og á háflóði getur sjórinn barið á vitanum eins og meðfylgjandi mynd sínir.  

Nýi vitinn er 24 metra hár og var hann tekinn í notkun árið 1947. Við vitana eru trönur sem 

notaðar voru til að þurrka fisk hér á árum áður. Gaman er að sýsla í þeim og margt hægt að 

gera þar til dundurs. 
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Mynd 22. 

Gamli vitinn í stórbrimi 

 

 

 

Í Steinsvör er fjaran að stórum hluta komin undir uppfyllingu og mannvirki. Í fjörukambinum 

stóð bæjarhús Heimaskaga, það hús var rifið og byggð fiskverkunarhús á sama stað. Nú má 

sjá olíugeymslutanka á þeim stað sem húsið stóð á. Það sem eftir er af fjörunni er malar- og 

sandfjara sem er ágætlega skýld fyrir úthafsöldunum af klettum sem hallar aflíðandi út í 

Krossvíkina. Enn er eitthvað um að fiskúrgangur sé losaður út í vörina svo þarna er því oft 

eitthvað að hafa fyrir fugla, ekki síst tækifærisfugla eins og mávategundir. Vaðfuglar eins og 

sendlingar og tildrur finna sér ýmislegt ætilegt í sandfjörunni vestanmegin og tjaldar í 

malarfjörunni. 

 

Mynd 23. 

Tildrur í flæðamálinu  

 

 

Í Skarfavör hagar svipað til og í Steinsvör en minna er um fiskúrgang þarna og því ber minna 

á máfunum en heldur meira eru um vaðfugla. Á klettunum sem mynda vörina má oft sjá 

skarfa baða út vængjum sínum líkt og prestur sem predikar söfnuð sinn, enda gefur það 

augaleið að það hljóta að vera skarfar í Skarfavör.  

Frá Skarfavör og eins langt út eftir klettabeltinu á haf út í vestur eru oft gríðarlega margir 

æðarfuglar saman komnir, stundum í hundruða eða jafnvel þúsunda tali. Svæðið er mjög 

brimasamt enda fyrir opnu úthafi og fátt er um fugla í brimum. Þess á milli finna fuglarnir æti 

í þaraskógum sem liggja úti fyrir skerinu, þar er helst að finna skelfisk og krabbadýr. 
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Aðstæður eru samt þannig að fuglarnir verða að kafa eftir fæðunni og því aðeins á færi fugla 

sem eru góðir að kafa að ná sér í fæðu á þessu svæði. Á enda Suðurflasarinnar utan við litla 

vitann, er mikið um skarfa og máva, ýmist sitjandi eða á yfirflugi milli svæða. Ysti hluti 

flasarinnar kemur aðeins upp úr sjó þegar það er fjara og þar er því mikið af smádýrum í 

þanginu og klettapollum, s.s. ígulker, krossfiskar, þanglýs, marflær og kuðungar, jafnvel 

sprettfiskar og hrognkelsi. 

Víkurnar 

Milli Suðurflasar og Lambhúsasunds eru litlar víkur sem ganga inn milli hallandi 

klapparlaganna. Þessar víkur liggja fyrir opnu hafi og því verður oft stórbrim á þessum stað. 

Brimvarnargarður hefur verið reistur við enda þeirra 

til að varna landbroti. Fyrir botni þeirra er gjarnan 

sandur en pollar og grunn lón er nær dregur hafinu. 

Hér er oft mikið um upprekið þang og þara og í 

rotnandi haugunum lifir þangflugan og lirfur hennar 

allan ársins hring. Í þessa flugu sækja ýmsir fuglar 

s.s. skógarþrestir á vetrum en einnig starrar og 

aðrir spörfuglar og jafnvel vaðfuglar. Svamlandi á lónunum og í pollunum eða liggjandi á 

klöppunum er æðarfugl en einnig einstaka sinnum aðrar andategundir.  

Mávar leita líka tilfallandi ætis í þessum fjörum. Vaðfuglahópar eru oft hér á sínu eilífa 

flandri milli svæða með stuttum stoppum á hverjum stað. 

 

Mynd 24. 

Hér sjást Víkurnar 

vel auk Suðurflasar, 

Skarfavarar og 

Steinsvarar 

  

Vissir þú . . .  

. . .að vaðfuglar eru yfirleitt með 
langan gogg, langa fætur og 

langan háls. Það er til að 
auðvelda þeim fæðuöflun í 

fjörunum 
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Lambhúsasund 

Neðan við bíóhöllina er lítið sund þar sem miðstöð verslunar og þjónustu á Akranesi stóð við 

fyrir aldarmótin 1900. Sundið kallast Lambhúsasund og ber nafn af Lambhúsum sem í 

upphafi voru fjárhús frá fyrstu jörð Skagans. Fyrsta bryggja Skagamanna var byggð í 

Lambhúsasundi en vegna erfiðrar innsiglingar fluttist bryggjustæðið yfir í Krossvíkina. Í dag 

er búiðað reisa sjóvarnargarð inn allt sundið og lítið eftir af þeirri fjöru sem eldra fólk á 

skaganum lék sér í þegar það var ungt. Innst í 

sundinu hefur verið reist lítið bryggja sem þjónar 

skipasmíðastöð sem stofnuð var árið 1928. Sundið er 

frekar grunnt og því var gripið til þess ráðs að dýpka 

innsiglingarleiðina að skipasmíðastöðinni. 

Á Vesturflösinni, eins og klettabeltið kallast sem gengur lengst í sjó vestanvert við 

Lambhúsasundið, er mikið um fugl. Vesturflösin er frekar óaðgengilegt svæði og langt að fara 

þangað út, sem getur verið hættuleg för ef ekki er farið gætilega. Helst er að finna mávar, 

skarfar og æðarfugl á þessum tanga. Vaðfuglaskarar eru hér einnig oft á ferðinni.  

 

Mynd 25.  

Skarfur baðar út vængjum sínum.  

 

Fyrir botni Lambhúsasundsins var áður mjög stór og myndarleg sandfjara en nú hefur verið 

fyllt upp í stærsta hluta hennar. Sama hefur verið gert meðfram austurströnd sundsins 

langleiðina að Víkunum. Í sundið leita sömu fuglategundir og finna má í víkunum. 

Krókalón 

Þegar komið er upp úr Lambhúsasundi og farið fram hjá slippnum er komið niður að 

Krókalóni. Krókalón er allstórt lón sem menn notuðu sem lendingar í gamla daga, því þar eru 

nokkrar varir auk þess að vera kyrrt þar sem það er vel varið fyrir úthafsöldunum af 

klettabeltum og skerjum sem liggja úti fyrir lóninu. Í Krókalóni er stór steinn sem stendur í 

fjöruborðinu og heitir Forvaðasteinn. Steinninn er merkilegur fyrir þær sakir að ferðalangar 

notuðu hann sem nokkurs konar klukku á ferðum sínum. Þegar tók að falla frá steininum voru 

Vissir þú . . . 

. . . að spörfuglar telja yfir 5.400 
tegundir, sem er rúmlega 

helmingur allra fuglategunda í 
heiminum? 
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fyrstu forvöð að leggja af staða ef menn ætluðu að ná á hestum sínum yfir Blautós. Merki 

voru á steininum sem menn notuðu til að ákvarða fyrstu og síðustu forvöð.  

 

 

Mynd 26. 

Krókalón með Forvaðastein 

í forgrunni. 

 

 

Innar í lóninu er annar steinn sem er einnig merkilegur. Það er grásteinn sem notaður var sem 

landamerki milli Garða og Skaga fyrirrúmum 800 árum síðan. Hann stendur beint neðan við 

Merkigerði, gatan sem sjúkrahúsið stendur við. Lína var dregin frá steininum og að langasandi 

til að merkja landamerkin. 

Alltaf er fugl að finna í og við Krókalónið. Mest eru það þó stakir fuglar í ætisleit enda er ætið 

hér aðallega tilfallandi lífverur. Lónið er frekar grunnt og þar er að finna eitthvað af stærsta 

liðormi sem finnst við Ísland, sem heitir risaskeri. Þeir hafa fundist öðru hverju í fjörunni 

snemma vors eftir æxlun, en lítið annan tíma ársins.  

 

Mynd 27. 

Risaskeri  

 

Á klettunum finnum við, eins og alls staðar á klettum umhverfis Akranes, kuðunginn 

klettadoppu. Klettadoppa situr efst kuðunga í fjörunni en neðar finnum við annan kuðung 

sem er skyldur klettadoppunni og kallast þangdoppa. Þessir kuðungar eru að skrapa upp 

þörunga af klettunum og þanginu. Nákuðungar eru einnig algengir hér, sérstaklega þar sem 

hrúðurkarla- eða kræklingabreiður eru enda étur hann þessar tegundir. Undir steinum 

neðarlega í fjörunni má finnst einnig oft fjöruskeri 
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Mynd 28.Klettadoppa  Mynd 29. Beitukóngur Mynd 30. Kræklingur 

Kampurinn 

Svæðið neðan við Ægisbraut kallast Kampurinn, en hann liggur frá Krókalóni og langleiðina 

að Kalmansvík. Efst var blönduð malar- og sandfjara áður en sjóvarnargarður var byggður 

yfir þann hluta fjörunnar svo nú er þarna nær eingöngu klappir með óvenju mörgum lónum og 

klettapollum. Þar er hægt að finna ýmsar lífverur, ekki síst hornsíli í söltu vatni pollanna en 

ferskt grunnvatn og regnvatn safnast í þá milli brima. Óvenju ríkulegt lífríki sumra 

klettapollanna minnir helst á gróskumikinn skóg þar sem rauðþörungar, eins og kóralþang 

og kalkþörungaskellur, eru áberandi auk grænhimnu og fleiri grænþörunga sem alla 

jafnan eru neðan fjöruborðs en lifa í pollunum því þeir þorna ekki upp milli flóðs og fjöru. 

Þarna synda svo um marflær og í skorningum í botninum sitja gjarnan sæfíflar. Á 

klöppunum eru klettadoppur.  

Lítið er um fugla í sjálfri fjörunni og á klöppunum en á sjónum úti fyrir má sjá ýmsar tegundir 

en aðallega þó mávategundir og æðarfugl. Einstaka toppönd er þar að sjá og skarfar, oftast 

þó á flugi með ströndinni eða sitjandi á skerjunum úti fyrir. 

 

 

Mynd 31 

Toppönd á sundi 
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Presthúsavör og Kalmansvík  

Á klöppinni úti fyrir Presthúsavík er oft gríðarlega margir fuglar, mest er þó af mávum. Þarna 

er líka oft að finna tjalda og aðrar vaðfuglategundir og einnig heldur allnokkuð af æðarfugli 

til á svæðinu. Klettarnir eru þaktir klóþangi og í því og undir lifir aragrúi smádýra. Marflær 

og þanglýs sprikla þar í þúsunda tali og bogkrabbar eru algengir þarna á sumrin en þeir leita 

á dýpra vatn á veturna. Mikið er um hina algengu kuðunga fjörunnar, klettadoppu og 

þangdoppu en einnig mikið af nákuðungi enda nóg að éta fyrir hann í hrúðurkarlabreiðum 

klappanna. 

 

 

Mynd 32. 

Nákuðungar 

 

 

 

Á klöppinni milli Presthúsavarar og Kalmannsvíkur er beltaskipting fjöruþörunganna hvað 

greinilegust. Efst er dvergaþang neðan við fjöruflétturnar og sjávarfitjunginn. Þar neðan 

við er hið krullaða klappaþang, því næst bóluþang uns kemur að klóþanginu sem er 

víðáttumest. Úti fyrir má stundum í útfalli sjá á toppana á hrossa- og beltisþaranum.  

   

Mynd 33. Klóþang    Mynd 34. Dvergþang  
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Fjara Kalmannsvíkur er margbreytileg af gerð. Niður í hana rennur ferskt afrennslisvatn 

landsins ofan fjörunnar svo finna má lón og polla með mjög breytilegri seltu og þar með 

breytilegu lífríki um leið. Vestast er fjaran hrein sandfjara þar sem ísaldarleirlög með stöku 

steingerfum skeljum koma í ljós neðst í fjöruborðinu þegar lágsjávað er.  

Í miðri fjörunni gengur klettabelti út á haf út og skiptir fjörunni í tvennt. Nær Esjubrautinni er 

nánast líflaus kletta- og hnullungafjara. Á klettunum er mikið af hrúðurkarli og 

purpurahimnu. Lausu steinarnir stækka er nær dregur Skútaklettum sem marka austasta 

hluta víkurinnar, fjær byggðinni. Nálægt þessum klettum sést oft í klóakræsi þegar háfjara er 

og laðar það oft til sín marga fugla í ætisleit. 

Á sjónum í víkinni má oft sjá ýmsar fuglategundir. Þar eru toppendur, straumendur og 

hávellur auk æðarfuglsins sem alstaðar er á svæðinu. Ýmsar tegundir vaðfugla eru í 

flæðarmálinu s.s. lóuþræll, tjaldur, tildra og stelkur, auk sendlinga og rauðbrystinga sem 

eiga það til að koma hér við. Á lóni í austanverðri fjörunni eru gjarnan stokkendur. Oft rekur 

mikinn þara og þang upp í fjöruna vestanverða og þar myndast þarahraukar sem þangflugan 

lifir í og því má þar oft sjá spörfugla á veiðum, s.s. maríuerlur áður en þær yfirgefa landið á 

haustin, skógarþresti og starra, jafnvel einstaka steindepil. 

Höfðavík 

Milli Kalmannsvíkur og Höfðavíkur er snarbratt klettabelti með einstaka stórgrýti við rætur 

þess og útí sjó. Þangað er nánast ómögulegt að komast til að skoða þær lífverur sem finna má 

milli stórgrýtissteinanna. Eru það helst krossfiskar og krabbar (bogkrabbi, trjónukrabbi). 

Við enda Elínarhöfðans er falleg vík, Höfðavíkin. Þar er hrein sandfjara með ferskum 

afrennslislæk sem laðar að sér þyrsta fugla. Oft má sjá æðarfugl í fjörunni og á sjónum úti 

fyrir en þar er algengt að sjá straumendur og hávellur. Vaðfuglar sækja eitthvað í fjöruna 

einnig. 

Miðvogur 

Sjórinn kemst í gegnum mjótt sund milli klappa inn þar sem Miðvogslækurinn rennur út í sjó. 

Í sameiningu hefur sjávargangurinn og lækurinn með tímanum myndað lítinn næstum 

hringlaga vog og stendur það rof enn yfir eins og sjá má í moldarbökkum vogsins. Þarna er að 

finna litlar fitjar, svæði þar sem þang- og seltuþolinn sjávarfitjungur vaxa saman enda fer 

svæðið reglulega í kaf í sjó. Fínn sandur, moldarleifar og leir mynda mestalla fjöruna þar sem 
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klappir koma ekki uppúr. Í leirnum er gríðarlegt magn af leiruskera og finna má hjartaskel 

og sandskel sem og sandmaðk. 

Afrennsli hitaveitunnar blandast Miðvogslæknum uppi við gamla þjóðveginn en annars er 

vatnið í læknum samansafnað mýrarvatn af stóru svæði. Hitaveituvatnið veldur því að 

lækurinn frýs ekki á veturna, neðan við brúna yfir lækinn er vatnið þægilega heitt svo það 

minnir á heitan pott – þangað getur verið gaman að fara. Annað gerir lækinn athygliverðan en 

það er að hann hallar það lítið að sjór gengur upp eftir honum í aðfalli, stundum allt að gamla 

þjóðveginum í hæstu sjávarstöðu. Saman skapa seltubreytingarnar og hitafarið mjög einstakt 

umhverfi sem hefur áhrif á það líffélag sem finnst í læknum. Hugsast getur að þarna eigi eftir 

að verða athyglisverð þróun í tegundasamsetningu þegar fram líða stundir. 

Innstavogsnes og Blautós 

Þetta svæði er eflaust athygliverðasta fuglasvæði á Akranesi. Þangað safnast gríðarlega margir 

fuglar, enda er mikið æti að fá fyrir flestar tegundir þeirra. Farfuglar eins og margæsir og 

helsingjar koma þar við, oft í stórum hópum að vori og hausti á leið til og frá varpstöðvum 

norðan heimskautsbaugs. Þar sjást gráhegrar stundum. Nokkuð varp er í nesinu á vorin og 

verpa þar flestir algengir fuglar á svæðinu, m.a. hefur verið nokkuð reglulega álftahreiður í 

hólma í tjörn yst á nesinu.  

 

Mynd 35. 

Helsingjar á sundi 

 

 

 

 

Fæðu finna fuglarnir bæði í fjörunni sem er mjög víðáttumikið sjávarmegin nessins en einnig 

á og í leirunni í Blautósnum. Berjadalsáin rennur fram eftir leirunni sem sést vel í útfalli þegar 

ósinn tæmist stundum algjörlega. Þarna vex ýmiss vatna- og votlendisgróður auk 

grænþörunga og í leirnum er sandmaðkur, leiruskeri, hjartaskel og sandskel svo eitthvað 

sé nefnt.  
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Jarðfræði 

Það hljómar hálf einkennilega að segja að fasta jörðin sem við stöndum á sé á stöðugri 

hreyfingu. Svoleiðis er það nú samt þó svo að hreyfingin sé ekki hröð. Yfirborð jarðarinnar, 

jarðskorpan, skiptist í fleka sem “fljóta” ofan á möttlinum. Þessir flekar gera það að verkum 

að yfirborð jarðar er á stöðugri hreyfingu, því flekarnir mætast, fjarlægjast eða hreyfast 

meðfram hver öðrum. Undir jarðskorpunni er möttullinn og innst er kjarninn.  

 

 

Mynd 36 

Hér sjáum við hvernig 

jörðin lítur út að innanverðu 

 

 

 

 

 

Jarðskorpan er ysta lag jarðarinnar. Hún er 20-70 km þykk þar sem meginlöndin eru en um 7 

km þykk þar sem úthöfin eru. Þar af leiðandi eru til tvær tegundir fleka, úthafsfleki og 

meginlandsfleki. Þessir flekar mætast á þrenna vegu, á flekaskilum (þar sem flekarnir 

fjarlægjast hvor annan), á flekamótum (þar sem flekarnir mætast) og á sniðgengnum mótum 

(þar sem flekarnir hreyfast meðfram hvor öðrum). 

Þegar úthafsfleki mætir meginlandsfleka sígur úthafsflekinn undir meginlandsflekann og við 

það myndast svokallaðir djúpálar á hafsbotninum. Þegar hann sígur neðar og neðar ofan í 

möttulinn byrjar flekinn að bráðna og bergið verður að kviku. Þessi kvika leitar svo aftur upp 

á yfirborðið og þá verður eldgos. Algengast er að eldgos og jarðskjálftar verði á flekamótum. 

Ísland er mikið eldfjallaland þó að landið liggi ekki á flekamótum. Ísland liggur ofan á 

flekaskilum þar sem Ameríkuflekinn og Evrópu-Asíuflekinn reka í sundur. Eldvirkni á Íslandi 
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er óvenju mikil og skýrist það af heitum reit sem liggur undir landinu. Heitur reitur er 

staður á jörðinni þar sem eldvirkni er óvenjumikil. Undir heitum reitum er stórt kvikuhólf 

sem hefur að geyma mikið magn kviku sem leitar upp á yfirborðið þegar hólfið fyllist. 

Eflaust finnst ykkur ömmur ykkar og afar vera ótrúlega gömul. Mörg þeirra hafa lifað mjög 

lengi, enda þykir fólk sem er 70 ára eða jafnvel 90 ára mjög gamalt. Jörðin okkar er eld, eld, 

eldgömul miðað við ömmur ykkar og afa því það eru 4.600 milljón ár síðan hún “fæddist”. 

Ísland er þó frekar ungt land miðað við jörðina sjálfa því elstu jarðlög á Íslandi eru mun yngri 

en aldur jarðarinnar sjálfrar. Þannig að afi ykkar og amma eru ekkert svo rosalega gömul.  

Verkefni: 

1. Er hægt að grafa göng í gegnum jörðina? Hvers vegna? 

2. Í hvaða þrjú lög skiptist jörðin? 

3. Ysta lag jarðarinnar heitir jarðskorpa og hún skipist upp í fleka, hvað heita þeir? 

4. Hve gömul er jörðin? 

5. Af hverju verða eldgos? 

6. Af hverju telja fræðimenn að eldvirkni á Íslandi sé óvenju mikil? 

Jarðfræðin á Akranesi 

Elstu jarðlög sem finnast á Íslandi eru 13-15 milljón ára gömul. Þau er að finna á austfjörðum 

og vestfjörðum. Á Akranesi eru jarðlögin 3-5 milljón ára gömul og eru þau flokkuð meðal 

elstu jarðlaga á Íslandi, þrátt fyrir að vera töluvert yngri en elstu jarðlögin sem fundist hafa. 

Það er vegna þess hve mikið er til af yngri jarðlögum á landinu. Eftir að þessi jarðlög urðu til 

byrjaði ísöld hér á landi sem varð til þess að landið var allt hulið jökli. Jöklarnir sem urðu til á 

ísöld mótuðu Ísland að mestu eins og við þekkjum það í dag.  
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Mynd 37. Kortið sýnir aldur jarðlaga á Íslandi 

Jarðlögin á Akranesi eru að mestu komin frá eldstöð sem eitt sinn var í Hafnarfjalli. 

Hafnarfjallseldstöðin var virk frá því fyrir um 5 milljónum ára og þangað til fyrir um 3,5 

milljónum ára, eða í um 1,5 milljónir ára. Eftir að eldstöðin kulnaði kaffærðist hún smám 

saman af hraunlögum sem runnu frá annarri eldstöð sem staðsett var í Hvalfirði.  

Þegar ís jöklanna hefur náð ákveðinni þykkt fer jökullinn að skríða fram undan eigin þunga og 

til verða skriðjöklar. Þessir jöklar ferðast áfram hægt og rólega. Þegar jöklarnir skríða fram 

skafa þeir allt land sem undir þeim er með sér, líkt og jarðýta sem ýtir undan sér stóru hlassi. 

Flestir dalir og firðir á Íslandi eru mótaðir af skriðjöklum ísaldar. Fyrir um 10.000 árum lauk 

ísöldinni og jöklarnir sem huldu landið bráðnuðu. Áður en það gerðist var eitt samfellt fjall frá 

Skarðsheiði að Esjunni og jafnvel lengra. Jökullinn gróf sér leið í gegnum það þegar hann 

skreið fram. Við það myndaðist Hvalfjörðurinn og fjöllin eins og við þekkjum þau í dag í 

kringum fjörðinn. Þegar jökullinn bráðnaði hækkaði yfirborð sjávar mikið og náði allt að 90 

metrum hærra upp en það gerir í dag.  

Á þessum tíma var Akrafjall því aðeins eyja í sjónum líkt og Öskjuhlíðin og fleiri staðir. Á 

kortinu hér til hliðar má greinilega sjá hvernig Ísland leit út eftir að jökull ísaldar bráðnaði.  
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Mynd 38. Sýnir 

hvernig sjórinn 

lá ofar eftir 

síðustu ísöld. 

Granna línan 

sýnir landið eins 

og það er í dag. 

Þykka línan 

sýnir hvernig 

landið leit út að 

lokinni síðustu 

ísöld. 

 

 

 

Búið er að sanna að sjór lá hærra þá en hann gerir í dag, t.a.m. hafa fundist hvalbein ofan við 

Fellsöxl í 80 metra hæð yfir sjávarmáli auk þess sem ýmsar skeljategundir hafa fundist 

ofarlega í fjallshlíðum Akrafjalls. Fljótlega tók þó land að rísa og sjávarborðið lækkaði. 

Svæðið sem við búum á í dag er í raun gamall sjávarbotn. Enn í dag er möguleiki að finna 

skeljategundir langt upp á landi á flatlendinu umhverfis Akrafjall.  

Verkefni 

1. Hversu gömul eru elstu jarðlög á Íslandi og hvar er þau að finna? 

2. Hversu gömul eru jarðlögin á Akranesi og hvaðan koma þau? 

3. Hvenær lauk síðustu ísöld?  

4. Hvað eru skriðjöklar og hvernig móta þeir land? 

5. Eiga skriðjöklar einhvern þátt í því að móta það svæði sem við búum á í dag? 

6. Hvernig stendur á því að hvalbein fundust í 80 m hæð yfir sjávarmáli í Akrafjalli? 

Verkefni: 

1. Teiknaðu og litaðu kort af Akranesi eins og það leit út eftir að jökull ísaldar bráðnaði. 

Teiknaðu inná kortið þann stað sem þú heldur að byggð væri á ef sjórinn næði hátt upp 

í Akrafjall, hvar væri Akraneskaupstaður? 
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Akrafjall 

Flestir bæir á Íslandi eiga sér sitt einkennisfjall. Esjan er fjall Reykjavíkur, Hlíðarfjall er fjall 

Akureyrar, Skarðsheiðin/Hafnarfjall er fjall Borgnesinga og svo framvegis. Okkar fjall er 

auðvitað Akrafjall. Akrafjall er af mörgum talið eitt fallegasta fjall Íslands, að minnsta kosti 

finnst okkur Akurnesingum það. 

 

 

Mynd 39. 

Akrafjall 

 

 

 

 

 

Akrafjall er sporöskjulaga fjallabunga. Það myndaðist á þeim tíma sem Hafnarfjallseldstöðin 

var virk og það mótaðist af jöklum ísaldar. Akrafjall er rétt tæplega átta kílómetra langt og um 

fimm kílómetra breitt þar sem það er breiðast. Hæsti tindurinn er Geirmundartindi, 643 metrar 

yfir sjávarmáli og næst hæstur er Háahnjúkur, 555 metrar yfir sjávarmáli. Milli tindanna 

tveggja er dalur sem myndaðist við jökulrof. Dalurinn kallast Berjadalur og úr honum rennur 

á sem heitir Berjadalsá. Við rætur fjallsins er lítil stífla og vatnslón. Úr þessu lóni kemur kalda 

vatnið sem rennur úr krönum bæjarbúa. 

Akrafjall var, eins og komið hefur fram, lítil eyja langt úti á hafi. Þegar sjór lá hærra en, við 

lok síðustu ísaldar, var allt það land sem við þekkjum í dag umhverfis fjallið sjávarbotn. Þar 

lifðu fiskar en ekki menn, þörungar en ekki tré og krabbar og skeldýr í stað hunda og katta. 

Ummerki þessa má greinilega sjá ef fjallið er skoðað vel. Við rætur fjallsins þar sem nú 

kallast Selbrekka er hægt að sjá klettabelti sem eitt sinn var strandlengja. Það kallast brimklif 

og myndast þegar brimið étur undan jarðlögum eða bergi svo það hrynur niður og myndar 

þverhnípta kletta. Brimklif sem þessi er hægt að sjá á fleiri stöðum umhverfis fjallið okkar 
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fagra. Ofan við bæinn Fellsöxl, sem staðsettur er við hinn enda fjallsins sé horft á það frá 

kaupstaðnum, fundust hvalbein. Það er einungis merkilegt fyrir þær sakir að beinin fundust 80 

metrum ofan við sjávarmál. Þetta er greinileg sönnun þess að sjórinn lá mun hærra en hann 

gerir í dag. Beinin voru aldursgreind og reyndust þau vera um 10.000 ára gömul. 

Fyrir ekki svo löngu var stærsta svartfuglavarp landsins í Akrafjalli. Svartfuglar lifa við sjóinn 

og mynda varpnýlendur í hópum, oft í fjöllum nálægt sjó líkt og Akrafjalli. 

 

 

Mynd 40. 

Svartfuglar í klettabjargi 

 

 

 

Svartfuglar eru vel fleygir og góðir kafarar og eiga því auðvelt með að afla sér fæðu. Þegar 

fiskvinnsla var hvað mest í bænum var fiskurinn oft geymdur úti á túnum við 

vinnslustöðvarnar, því magnið sem veiddist var gríðarlegt. Algengt var á þeim tíma að 

svartfuglar kæmu upp að þessum túnum og náðu sér í æti, á tiltölulega auðveldan hátt. Eftir að 

fiskvinnsla á Akranesi dróst saman, auk þess sem hætt var að geyma fiskinn út i á túnum, 

minnkaði smám saman varpfuglum í fjallinu. 

Verkefni: 

1. Teiknaðu mynd af Akrafjalli eins og þú sérð það frá bænum okkar. Merktu inná 

eftirfarandi staði: 

a. Háahnjúk, b. Geirmundartind, c. Pytta, d. Jókubungu, e. Berjadalsá, f. 

Selbrekku. 

2. Hvað heitir hæsti tindur Akrafjalls og hversu hár er hann? 

3. Fjölmargir Akurnesingar hafa gengið á Háahnjúk, hversu hátt ganga þessir vösku 

einstaklingar. 

4. Hvernig stendur á því að Akrafjall lítur út eins og það gerir, hefur það alltaf litið svona 

út? 

5. Umhverfis fjallið er að finna klettabelti sem eitt sinn var fjara, hvað kallast slík belti? 
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Örnefni og merkilegir staðir í fjallinu 

Jókubunga 

Ofan við Berjadal er myndarleg bunga sem kallast Jókubunga. Sagan segir að þessi bunga sé 

rass tröllskessu sem flutti Akrafjall frá Suðurlandi þangað sem það er í dag. Í sannleika sagt er 

bungan þó aðeins hluti af okkar fallega fjalli og myndaðist við skriðjökla ísaldar. 

Pyttar 

Í fjallshlíðinni norðanmegin í fjallinu eru svokallaðir Pyttar. Pyttar líta út eins og risavaxið 

sæti fyrir stórar tröllskessur, og hefur sjálfsagt einhver tíman verið það. Pyttar hafa myndast 

við svokallað framhlaup. Fjallshlíðin hefur hrunið fram í einu hlaupi og bergið safnast saman 

í einn haug. Engin hætta er á því að önnur eins skriða verði í náinni framtíð enda hefur þetta 

framhlaup orðið fyrir mörgum, mörgum árum síðan, sjálfsagt einhverjum þúsundum ára. Árið 

1955 flaug flugvél frá bandaríska varnarliðinu á fjallið ofan við Pytta. Flugvélin skall á 

fjallinu um það bil 50 metrum neðan við fjallsbrúnina og fórust allir fjórir farþegar vélarinnar 

í slysinu.  

 

 

Mynd 41. 

Pyttar. Hér má greinilega 

sjá af hverju Pyttar minna 

fólk á sæti fyrir 

tröllskessur. 

 

Selbrekka 

Selbrekka er staðsett norðvestanvert í Akrafjalli ofan við bílastæðin. Selbrekka er falleg, 

tiltölulega brött brekka með mikið af klettabeltum, klettabeltum sem eitt sinn voru 

fjöruklettar. Gaman er að ganga upp brekkuna og finna sér stað til að setjast niður á og horfa 

yfir nesið en þaðan er útsýni gott. Nafn sitt dregur brekkan af þeim tíma þegar gengið var til 
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selja á vorin. Þegar gengið var til selja var varið með kindur upp að fjalli til að mjólka og 

unnið meðal annars rjóma og smjör úr mjólkurafurðunum. Ærnar voru geymdar í kvíum þar 

sem þær voru mjólkaðar. Þegar kom fram á 19. og 20 öld fóru kýr að leysa ærnar af í 

mjólkurframleiðslu og því lagðist þessi siður af.  

Geirmundartindur og Háihnjúkur 

Hæsti tindur Akrafjalls kallast Geirmundartindur og er hann norðan megin við Berjadalinn, en 

Geirmundartindur er 643 metra hár. Neðan við tindinn er lítil þúfa sem kallast Geirfinnuþúfa. 

Síðasti spölurinn upp á tindinn getur verið erfiður yfirferðar enda er hann grýttur mjög.  

Á Háahnjúki hefur verið komið fyrir gestabók fyrir göngugarpa til að skrá nöfn sín þegar þeir 

hafa lokið göngu á tindinn. Háihnjúkur vísar til suðausturs og lítur út eins og horn sem vakir 

yfir nesinu og ver það. Hann skagar eina 555 metra upp yfir sjávarmál, ekki ýkja hár en þaðan 

er útsýni mjög fallegt. 

Gönguleiðir um fjallið 

Akrafjall er tiltölulega auðvelt yfirferðar og reynir ekki mikið á þá sem á það ganga. Útsýni af 

fjallinu er ægifagurt enda nánasta umhverfi þess með því fallegra sem finnst á landinu. Hér að 

neðan er mynd af helstu gönguleiðum um fjallið auk lýsinga á hverri fyrir sig sem fengnar eru 

af heimasíðu Akraneskaupstaðar, www.akranes.is 

 

 

Mynd 42 

Gönguleiðir um 

Akrafjall 

 

 

 

Leið 1 Reynisásar / Reynisrétt (Fjólublá) 
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Gengið er út ásana frá bílastæðinu, meðfram fjallinu eða farið upp hjalla þar til komið er að 

fjárgötu sem liggur út ásana. Þessi fjárslóði heitir Tæpagata. Gangan endar við Reynisrétt sem 

er gömul fjárrétt úr grjóti. Réttin var hlaðin að nýju fyrir nokkrum árum af Sigurði 

Brynjólfssyni frá Gerði og fleirum. Önnur leið að Reynisrétt er frá tjörnunum neðan 

bílastæðisins. Þetta er góð gönguleið fyrir fólk með börn. 

Leið 2 Pyttar (Svört) 

Gangan hefst hjá gömlum tóftum sem standa undir klettunum en þar hét Fosskot. Þegar komið 

er upp neðsta klettastallinn er haldið til vinstri eftir veginum í fjallsrótinni. Hér liggur 

vegurinn í gegnum skógræktina. Svæðið heitir Slaga og er vatn tekið hér fyrir 

Akraneskaupstað. Hægt er að fara yfir skógræktargirðinguna og upp á Sandhólinn eða áfram 

inn Pytta. Leiðin er þægileg en tekur á ef farið er alla leið upp í Pyttana. Gott útsýni er vestur 

yfir Snæfellsnes, Melasveit og Mýrar. 

Leið 3 Vatnsveita / Háihnúkur (Fölgræn) 

Gengið er upp hjallana og upp að kindagötu (Tæpugötu). Hún liggur utan úr Reynisásum, inn 

gljúfrin og inn á fjallið. Tekin er stefnan út til hægri og út ásana. Eftir um það bil 350 metra 

göngu er komið að annarri kindagötu sem heitir Gíslagata og liggur til vinstri og á ská upp 

hlíðina. Þessa götu er haldið upp á brúnina. Hægt er að stytta sér leið og fara beint upp frá 

Tæpugötu og upp á brún (sjá kort). Haldið er áfram Gíslagötu og smá spöl inn fjallið (50 - 

100m). Þá er haldið á brattann, upp fjallið til hægri. Eftir nokkuð strembna göngu er komið á 

brúnirnar ofan við Reyn. Hér opnast hið fegursta úrsýni um allan Faxaflóa og niður á Skaga. 

Haldið er áfram meðfram brúnunum á Háahnúk. Síðasti spölurinn er dálítið erfiður. Af 

Háahnúk er mjög fallegt útsýni til allra átta. Skrifið í gestabókina. Hægt er að fara sömu leið 

niður eða leið 4 og fara Tæpugötu út gljúfrin. Einnig er hægt að fara yfir ána fyrir innan 

gljúfrin og niður Selbrekkuna. 

Leið 4 Fosskot / Háihnúkur (Bleik) 

Gangan hefst við tóftirnar hjá Fosskoti. Haldið er upp Selbrekkuna inn með gljúfrunum að 

norðanverðu og inn fyrir foss og þar yfir Berjadalsá og stefnt á Háahnúk. Einnig er hægt að 

stefna á Dagmálagil þegar komið er yfir ána og þaðan á Háahnúk.  
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Leið 5 Fosskot / Geirmundartindur (Brún) 

Leiðin hefst hjá tóftunum í Fossakoti og haldið er upp Selbrekkuna. Síðan er farið eftir 

brúnunum en tekinn krókur inn fyrir Guðfinnuþúfu þar sem töluvert er grýtt. Síðan er farið 

áfram meðfram brúnunum og upp á Geirmundartind. Þessi leið er ekki eins auðveld yfirferðar 

og á Háahnúk. Á Geirmundartindi er fallegt útsýni til allra átta. Hægt er að velja aðra leið inn 

Norðurfjallið að Þvergili og ganga upp í botn gilsins og þaðan á tindinn. Einnig er hægt að 

fara þessa leið niður frá tindunum. Gangan tekur um 2-3 tíma. 

Leið 6 Hringur á Akrafjall (Græn) 

Gangan hefst við bílastæðið eða frá Fosskoti. Frá Fosskoti er farið á Geirmundartind en frá 

bílastæðinu á Háahnúk. Þegar á tindana er komið er haldið áfram á sléttlendi á háfjallinu inn 

fyrir gilin og sem næst brúnunum og gengið á milli tinda. Gangan tekur um 3-5 tíma. 

Leið 7 Tæpugata / Berjadalur (Ljósblá) 

Lagt er upp frá bílastæðinu. Þegar komið er aðeins upp í hlíðina að sunnanverðu er komið að 

greinilegri fjárgötu, Tæpugötu. Þaðan er stefnt til vinstri, inn gljúfrin. Stígurinn er mjór og 

með miklum bratta niður að ánni. Gengið er ýmist upp eða niður þangað til komið er inn úr 

gljúfrunum. Gangan í gljúfrunum er um 350m. Lofthræddu fólki er ekki ráðlagt að fara þessa 

leið og varasamt er að fara hana að vetralagi. Af þessari leið má fara inn á leið 4 upp á 

Háahnúk. Haldið er inn dalinn og gengið neðan við Jókubungu. Þaðan má fara inn á leið 8 og 

hring í dalnum. 

Leið 8 Fosskot / Berjadalur 

Gengið er frá Fosskoti og upp Selbrekkuna. Síðan er farið inn með Berjadalsá að norðan, eða 

sunnan og inn Skreiðflatir. Þetta er þægileg leið og tekur ekki mikið á og ef farið er rólega yfir 

tekur hún um 2-3 tíma. 
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Þjóðsögur 

Reynisskip 

Fyrir ofan bæinn Reyni er óvenjulegt mynstur í fjallinu. Þar skagar fram lítill tangi sem lítur 

alveg eins út og stefni á skipi. Þetta barð er kallað Reynisskip. Sagan segir að Akrafjall hafi 

eitt sinn staðið þar sem Eiðisvatn er nú nálægt Grundartanga. Í fjallinu bjuggu álfar, dvergar 

og annað huldufólk. Fjallið fór verulega í taugarnar á nokkrum tröllskessum sem bjuggu í 

Skarðsheiðinni og fannst þeim það skyggja á útsýni sitt til sjávar. Þær ákváðu því að draga 

fjallið á haf út og sökkva því. Þær bundu fjallið aftan í skip sitt og réru af stað. Fjallið var hins 

vegar mjög þungt og því fóru skessurnar hægt yfir. Þær gættu ekki að sér og fyrr en varði var 

sólin komin á loft. Við sólarupprás urðu skessurnar og skipið að steini og því stoppaði fjallið 

þar sem það er. Til að sanna þessa sögu skuluð þið skoða lögun Eiðisvatns og kíkja á 

Reynisskip næst þegar þið farið til Reykjavíkur – hvað sjáið þið? 

Þjóðsagan um Jóku 

Til forna var ekkert fjall þar sem Akrafjall er núna. Þá bjó á Snæfellsnesi tröllskessa sem 

kallaðist Jóka. Jóku fannst öll fjöllin á Snæfellsnesi forljót og langaði til þess að ná sér í 

fallegt fjall sem hún gæti haft nálægt heimili sínu. Hún kom loks auga á undurfagurt fjall sem 

var á Suðurlandi, rétt hjá þar sem Selfoss er í dag. Tók hún ofurást á fjallinu. Henni þótti það 

bera af öðrum fjöllum er hún hafði séð og langaði mikið að fá það nær sér. Jóka var staðráðin 

í því að eignast þetta fallega fjall og ákvað eina nóttina að arka suður á land og ná í fjallið 

fallega. Hún tók það upp og lagði af stað heim á Snæfellsnes. En Jóka var mjög lengi á 

leiðinni heim því fjallið var níðþungt. Ferðin var svo löng að fljótt tók að birta af nýjum degi. 

Alþekkt er að tröllskessur þola illa sólarljósið og þar var Jóka engin undantekning. Þegar hún 

var komin yfir Hvalfjörð og að Akranesi reis sólin. Jóku brá svo mikið að hún missti fjallið 

niður sem varð til þess að það brotnaði í tvennt og myndaðist í það dalur sem heitir 

Berjadalur. Jóka varð samstundis að steini og það eina sem við sjáum af henni í dag er rassinn 

hennar sem kallast Jókubunga. Til marks um sannleiksgildi sögu þessarar, þá rís sólin, frá 

Akraneskaupstað séð, ævinlega upp ofan við Jókubungu. 

Arnes Pálsson 

Um 1750 var alræmdur þjófur á suðvestur horni landsins sem hét Arnes Pálsson. Í þá daga 

voru landsmenn svo fáir að allir þekktust. Arnes var vistaður á Akranesi en árið 1756 hvarf 
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hann úr bænum. Það sumar tóku bændur undir Akrafjalli eftir því að hlutir hurfu úr útihúsum 

þeirra. Var því ákveðið að handsama skyldi Arnes og gerður var út leitarhópur til að finna 

hann. Alls tóku um 80 manns þátt í leitinni og voru þeir allir í hvítum sokkum, til að ekki yrði 

villst á Arnesi og þeim. Arnes hins vegar lék á leitarflokkinn því hann laumaðist inn í 

leitarflokkinn, með því að dulbúa sig sem leitarmann og gekk hann með leitarflokknum um 

allt fjallið og leitaði ásamt hinum að sjálfum sér. Það varð því ekkert úr því að leitarhópurinn 

fyndi Arnes. Þegar haldið var til byggða dróst hann aftur úr og faldi sig á ný. Hann yfirgaf þó 

fjallið næsta dag og hélt flótta sínum áfram næstu árin uns hann dó 86 ára gamall. 

Elínarhöfði 

Þjóðsagan segir að nafn sitt dragi Elínarhöfði af konu nokkurri, Elínu. Hún var systir 

Sæmundar fróða, og var ekki síður en hann talin vita nefinu sínu fjær. Elín átti að auki eina 

systur sem hét Halla en hún bjó í Straumfirði á Snæfellsnesi. Elín flutti frá Odda á Suðurlandi 

árið 1104 þegar mikið eldgos varð í Heklu, og settist að á Elínarhöfða. Þegar Elín vildi ná tali 

af systir sinni settist í sæti sitt við höfðann og veifaði hún klút sínum. Sagan segir að þær 

systur hafi ræðst við á þennan hátt, án allrar nútímatækni. 

Katanesdýrið 

Katanesi á Hvalfjarðarströnd varð sumarið 1874 vart við dýr nokkurt eða skrímsli við tjörn 

eina allstóra, sem þar er stekkjarveg frá bænum. Leið nú og beið, að ekki urðu menn skrímslis 

þessa varir fyrr en um vorið og sumarið 1876. Þá sáu það mjög margir menn, bæði eldri og 

yngri, og var því þá lýst svo, að það væri á stærð við stórt naut, aflangt nokkuð með langan 

haus og hala afar mikinn, hvítleitt um búkinn, en hausinn rauður. Það hafði sex stórar klær á 

hverjum fæti eða löpp, en fæturnir stuttir, kjafturinn ákaflega mikill og framtennur fjórar í, 

miklar og hvassar, eyru hafði það lafandi, en þó sáu menn það reisa þau beint upp. Hvorki sáu 

menn hár né hreistur á húð þess, heldur því líkast sem hausinn og halinn væri húðlaus og sæi í 

rauða kvikuna. Dýr þetta tók nú að gerast svo magnað og grimmt, að smalapiltar, bæði á 

Katanesi og næstu bæjum, fengust ekki til að gæta búsmala. Tók nú að gerast illur kurr í 

bændum og hétu á hreppstjórana til fulltingis að sjá nokkuð ráð til að vinna óvætti þessa. Það 

var ákveðið að útvega skyldi skotmann þann til þess að leggjast á greni við tjörnina og vinna 

óvætti þessa.  

Nú spurðust þessi tíðindi víða, og fýsti þá marga að sjá, þegar dýrið væri tekið. Dreif því að 

Katanestjörn múg og margmenni úr ýmsum áttum. Þegar hópurinn hafði dvalið við tjörnina í 
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drykklanga stund fóru menn að ókyrrast og tóku að dreifa sér. En jafnskjótt og 

mannsöfnuðurinn dreifðist og skotmaður var farinn, kom dýrið í ljós og elti þá smalapilt frá 

Katanesi heim undir bæ og hvarf þar aftur og hefur ekki sést síðan. Þegar menn voru orðnir 

úrkula vonar um að fá skotfæri á dýrinu, tóku menn það til bragðs að grafa skurð frá tjörninni 

og til sjávar, svo að tjörnin tæmdist og taka mætti ófreskju þessa á þurru. En það reyndist 

torsóttara en menn hugðu, að hætt var við gröftinn og ekki náðist dýrið. 

Þó að engum manni blandaðist hugur um það, að dýr þetta hefði verið hin fáránlegasta 

forynja, vís til að drepa bæði menn og skepnur, þótti nú öllum auðsætt, að það hefði þó 

styggst við mannsöfnuðinn og ekki árætt að ráðast á svo marga menn í einu. En um hitt voru 

ýmsar getur leiddar, hvað af dýrinu hefði orðið. Ætluðu sumir, að undirgöng lægi úr tjörninni 

til sjávar, og mundi þetta því hafa verið sjóskrímsli, sem ósjaldan hefur vart orðið við hér við 

land. Hinir voru þó fleiri, er töldu það sönnu nær, að undirgöng væri frá Katanestjörn og í 

Skorradalsvatn og að þessi ófreskja væri því í ætt við skrímsli það, er í því vatni hefur verið 

frá ómuna tíð. Og ef svo er, þá er óvíst, hvort menn sé enn alveg búnir að bíta úr nálinni með 

Katanesdýrið. 

Hulduklettur 

Fyrir ofan bæinn Reyn stendur gríðarmikil klettaborg sem kallast Hulduklettur. Vestan til í 

klettinum er stór rauf sem líkist hurð, og er talið að þar sé inngangur huldukonu inn í klettinn. 

Kringum þennan klett er jafnan gróinn blettur með mikið af fallegum blómum sem talin eru 

vera í garði þessarar huldukonu. Álög eru á þeim sem slá þennan blett, sá sem það gerir mun 

missa sína bestu kú. Skömmu eftir 1950 sló bóndinn að Rein smá skika af þessum bletti. 

Tveimur dögum seinna kom hann til fjós og ætlaði að mjólka kýr sínar. Honum brá heldur í 

brún þegar hann kom að sinni bestu kú sem lá dauð í bás sínum í fjósinu. Síðan þá hefur þessi 

blettur ekki verið sleginn.  
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Hugmyndir að stærri verkefnum 

1. Skjaldarmerki – búið til skjaldarmerkið ykkar í ákveðinni stærð  

Gæti verið lítil fánalengja  

Gæti verið á tannstönglum fyrir Akranes boð. 

Má stækka upp í rétta stærð  

Hanna nýtt skjalda merki þar sem gamli og nýi tíminn mættist 

Efniviður: pappír, málning, tússlitir, myndvarpi, penslar 

2. Þrívíddarverkefni. Þetta verkefni er stórt í sniðum og krefst nokkurs tíma. 

Bekknum er skipt í jafna hópa og hver hópur fær ákveðið viðfangsefni, ákveða 

þarf tímasetningu t.d. aldamótin 1900.  

Hópur 1. Býr til Akraneshrepp + bæi og hópur 2 býr til Skilmannahrepp + 

bæi. Hrepparnir eru síðan settir saman - ákveðið hvor hópurinn býr til fjallið eða 

báðir. Merkja svæðin (bæjarnöfnin) með litlum vegspjöldum (tannstöngull og 

pappír) 

 

Efniviður: Stór plata (plötur eða einangrunarplast) sem eru undir verkefnið, 

pappamassi, dagblöð og veggfóðurslím, vírnet, eða gipsbindi, málning, penslar, 

tannstönglar, silkipappír t.d. í sjó - sag ef vill í stað pappamassa, myndvarpi, 

 

3. Tímabil og sjávarútvegur  

Hópur 1. Tekur tímabilið um 1600 

Hópur 2. Tekur tímabilið um 1900 

Hópur 3. Tekur daginn í dag 

Það á að útbúa bryggjusvæðið í þrívíddar verkefni og báta eins og voru á hverju 

tímabili fyrir sig. 

Hópur 4. Tekur fyrir hvað fiskitegundir voru veiddar á hverjum tíma fyrir sig 

hvernig hann var unninn. Hópurinn býr til nokkrar tegundir í þrívídd. 

 

Efniviður: Stór plata (plötur) sem eru undir verkefnið (eða einangrunarplast), 

pappamassi,(dagblöð og veggfóðurslím, vírnet, eða gipsbindi, málning, penslar, 

tannstönglar, silkipappír t.d. í sjó - sag ef vill í stað pappamassa ? 
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4. Áhersla á jarðvísindi 

Búa til flekasvæðið – gera eldfjall – fjöll 

Tímalínu um „fæðingu“ landsins. 

 

5. Glerkrús eða fiskabúr þar sem misjöfnum jarðveg - efnivið bæði að lit og grófleika 

er raðað ofan í, sýnir þannig hvernig jarðlög raðast hvert ofan á annað. 

Reyna í framhaldinu að finna staði í náttúrunni sem sýna mismunandi 

jarðlagastafla. 

 

6. Búa til glærusýningu verkefni þar sem allir kaflarnir eru kynntir 

 

7. Búa til bók sem er að lögun eins og bærinn eða í laginu eins og Akrafjall. 

Forsíða  

Efnisyfirlit bls. 1 

bls. 2 er skjaldamerki – sagt frá því og teikning 

bls. 3 er sagt frá landnámi og sýnd teikning 

bls. 4. er sjávarútvegur og svo framvegis. Eftir köflum bókarinnar  

 

8. Gera súlurit – með t.d. fjölda báta eftir árum eða fólksfjölda  

 

9. Íslendingabók. rekja ættir sínar nokkra ættliði til baka og komast að því hvar fólkið 

bjó. Huga jafnframt að ástæðum búferlaflutninga, lífskjörum fólksins, starfsháttum 

og fleira. 

 

10. Mótaka.  

Nemendur ásamt kennara finna og taka mó. Mó er víða að finna í umhverfi 

Akraness. Ýmislegt hægt að gera með sýnishornið, t.d. þurrka, brenna. 
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Heimildir 

Í kennslutextanum er notast við mikið magn heimilda úr bókum og ritum tengdum bænum. 

Hins vegar hefur þeim öllum verið breytt á einn eða annan hátt þar sem þessi texti er skrifaður 

fyrir 11-12 ára börn en ekki fullorðið fólk eins og textinn í bókunum. Þau rit sem ég hef stuðst 

við eru öll nefnd hér að neðan og þeirra getið. Einnig er búið að breyta þeim upplýsingum 

sem fengust úr viðtölum mínum við þá menn sem getið er um að neðan.  
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