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Ágrip 

Hafist var handa við að skrifa kennslubók um sögu Reykjanesbæjar fyrir miðstig í 

grunnskólum. Engin kennslubók hefur komið út um söguna og þar sem bæjarfélagið á sér 

nokkuð merkilega sögu aftur til landnáms fannst okkur tilvalið að skrifa þess háttar bók. 

Útgerðarsagan er mjög löng og fram til skamms tíma hefur Reykjanesbær verið einn af stærri 

útgerðarbæjum landsins. Verslunarsagan er líka nokkuð löng eða nær allt aftur til 17. 

aldarinnar. Bæjarfélagið, sem reyndar voru þrjú bæjarfélög til ársins 1994, byggðist mjög upp 

í tenglsum við veru Bandaríkjahers á Íslandi og er alþjóðaflugvöllurinn á Miðnesheiði 

uppskera þeirra veru hér á landi. Allt tvinnast þetta saman og hefur gert bæjarfélagið að því 

sem það er í dag. Okkur fannst tími til kominn að vekja æsku bæjarfélagsins til umhugsunar 

um uppruna sinn þar sem Bandaríkjaher er farinn frá landinu og heyrir því sögunni til á okkar 

svæði auk þess sem mest öll útgerð hefur einnig lagst af. Aðeins eru örfá lítil fiskvinnsluhús 

eftir og ekki svipur hjá sjón miðað við hvernig var hér fyrir um aðeins 20 árum síðan.  

Þessari kennslubók eiga að fylgja ýmsir leikir sem hægt verður að tengja viðfangsefninu auk 

þemavinnu til þess að gera námsefnið líflegt og skemmtileg fyrir nemendurna. 

Sérstaklega viljum við þakka leiðsagnarkennaranum okkar, Höllu Jónsdóttur, fyrir einstaka 

þolinmæði og liðlegheit. 
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Inngangur 

Við gerð þessarar bókar vildum við leggja upp með að vekja áhuga nemendann á umhverfi 

sínu. Við vildum að áhugi vaknaði á bakgrunni þeirra og því umhverfi sem þeir búa í. Saga 

bæjarfélagsins er löng og ströng og vildum við opna huga nemendanna fyrir því streði sem 

uppbygging bæjarfélagsins hefur verið. Til eru margar skemmtilegar greinar á veraldarvefnum 

um sögu bæjarfélagsins, en enn hefur ekki verið gefin út kennslubók sem nýst getur ungum 

íbúum bæjarins til þess að velta fyrir sér sögu hans og skoða þá atvinnuvegi sem hafa komið 

bæjarfélaginu á það plan sem það er á í dag.  

Lagt var upp með að skrifa texta á máli sem nemendur á miðstigi grunnskóla skilja vel og geta 

unnið með á vandræða. Það er margt í bókinni sem er nýung fyrir unga nemendur, svo sem 

atvinnuvegir fyrri alda. Fæstir gera þeir sér sjálfsagt grein fyrir því hvernig sjómennskunni var 

háttað fyrr á öldum og jafnvel gera þau sér ekki grein fyrir hvernig henni er háttað í dag þar 

sem flest fiskvinnsluhús á svæðinu hafa lagst af. Útgerð í bæjarfélaginu er sáralítil í dag, en 

fyrir um 20 til 30 árum síðan var það sá atvinnuvegur sem hélt bæjarfélaginu gangandi. 

Einnig er mjög áhugavert að skoða veru Bandaríkjahers alveg við bæjardyrnar hjá okkur og 

velta fyrir sér þeirri uppbyggingu sem varð á meðan á veru þeirra stóð. Ekki eru allir sem gera 

sér grein fyrir því að það voru þeir sem gerðu það að verkum að alþjóðaflugvöllurinn er þar 

sem hann er í dag. Það var að þeirra frumkvæði sem hafnarframkvæmdir í bæjarfélaginu fóru 

verulega af stað og að farskipahöfnin í Helguvík var byggð að þeirra frumkvæði vegna 

olíuflutninga. 

Bókin er ekki að fullu unnin, en það sem við höfðum hugsað okkur sem viðbót eru ýmis 

þemaverkefni, vettvangsferðir, umræðukaflar og leikir sem tengjast viðfangsefninu. Svæðið 

hefur uppá mikið að bjóða bæði í sögulegum skilningi og jarðfræðilegum. Atvinnumálin eru 

alltaf til umfjöllunar og þess vegna fannst okkur mikilvægt að taka þá umræðu með í bókinni.  

 

 

 

 

 



5 

 Kenningar og upphafsmenn þeirra 

Í gegnum aldirnar hafa menn keppst við koma fram með kenningar varðandi menntamál. 

Ekki eru allir á eitt sáttir með þessar kenningar og hafa fylgismenn þeirra skipt sér í hópa til 

þess að sannreyna þær. Við nánari athuganir hafa kenningarnar breyst í takt við breytingar í 

samfélaginu. Helstu kenningar sem komið hafa fram í menntamálum eru atferliskenningin, 

hugsmíðihyggjan og fjölgreindakenningin. Allar leggja þessar kenningar áherslu á að koma 

námsefninu sem best til skila til nemendanna, en aðferðafræðin á bak við kenningarnar er 

mismunandi. Þar sem nemendurnir eru jafn misjafnir og þeir eru margir eru ekki sömu 

aðferðir sem henta öllum nemendum. 

Atferliskenningin 

Atferlisikenningin byggir á kenningum Pavlovs og Skinners um áreiti og svörun, um að 

styrking á æskilegri hegðun og útrýming á óæskilegri hegðun sé háð virkri skilyrðingu. Til 

þess að kennari geti nýtt sér þessa kenningu við kennslu leggur hann áherslu á sína ábyrgð á 

námi og námsárangri nemenda sinna. Kennarinn þarf að kenna námsefnið í fyrirfram 

ákveðinni röð þar sem ný atriði byggja á því sem áður er komið. Kennarinn notar einnig virka 

skilyrðingu sem hvatningu við námið og leggur mikla áherslu á að nám eigi sér stað. 

Kennslan er markviss, vel skipulögð og áhersla lögð á síendurtekna þjálfun og 

utanbókarlærdóm (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir, Árdís Ívarsdóttir, 

2005). Kennsla sem byggð er á atferliskenningunni er kennaramiðuð og þar er kennarinn í 

aðalhlutverki. Samkvæmt þessari kenningu lærir nemandinn á umhverfi sitt með því að 

bregðast við áreiti frá því. Kennsla sem er skipulögð samkvæmt atferliskenningunni fylgir 

nákvæmum markmiðum sem eru sett fram í smáatriðum á skýran hátt. Kennslan er ákveðin af 

kennurum eða fræðsluyfirvöldum án þess að nemendur komi þar nærri og fer hún 

nákvæmlega eftir námsskrá. Einnig er gert ráð fyrir að efnið sé kennt  markvisst og í rökréttri 

röð eftir línulegu ferli og byggi á ytri áhugahvöt, en þá er gert ráð fyrir utanaðkomandi 

umbun. Samkvæmt atferliskenningunni er gert ráð fyrir að þekking og veruleiki séu endanleg, 

sem allir geti skilið og lært á sama hátt, að það náist með kerfisbundinni atferlismótun 

(Meyvant Þórólfsson, 2006). 
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Fjölgreindakenningin 

“Hver einstaklingur býr yfir öllum greindum. Fjölgreindarkenningin er ekki persónugerðarkenning 

til að ákvarða eina greind sem passar viðkomandi. Hún er kenning um hugræna starfsemi og tilgátan er 

að hver og einn hafi til að bera færni í öllum greindum. Að sjálfsögðu starfa greindirnar saman á 

sérstæðan hátt hjá hverjum einstaklingi. Hjá sumum virðist starfsemi í öllum eða flestum greindum 

mjög þróuð.” (Armstong,2001). 

Howard Gardner kom fram með fjölgreindakenninguna á níunda áratug síðustu aldar. Þá 

kenningu byggir hann á að allir séu stekir á einhverju sviði. Ekkert „allsherjarpróf“ er til sem 

gefur heildarmynd af fjölgreindum nemanda. (Thomas Armstrong, 2001). Samkvæmt 

kenningum Gardners eru greindirnar átta. Þær eru: málgreind, rök – og stærðfræðigreind, 

rýmisgreind, líkams – og hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind 

og umhverfisgreind. Hvert barn býr yfir öllum greindunum og getur þróað þær allar á 

viðunandi getustig. (Thomas Armstrong, 2001). Nemendur geta með tímanum gert sér grein 

fyrir hvar þeir standa sterkir, sem eykur sjálföryggi þeirra. Að sama skapi verða þeir að gera 

sér grein fyrir hvar veikleiki þeirra liggur til þess að geta unnið í samræmi við það og 

viðhaldið uppbyggingu á sjálfum sér sem nemanda á öllum sviðum. 

Hugsímðihyggjan 

“Öll ný viðfangsefni verður að setja í samband við það sem nemendurnir þegar þekkja og skilja til 

hlítar, því hugur mannsins er ógestrisinn við allt það sem ekki getur rakið ætt sína til neins sem hann 

þegar þekkir, en hann breiðir faðminn út á móti hverri hugmynd eða hlut sem hann getur ættfært.  

Að skilja eitthvað er að heimfæra það undir það sem maður þegar þekkir og skilur og sjá skýrt 

samband hvorstveggja. Og allir þekkja hvílíkan unað slíkt getur veitt.” 

(Lýðmentun 1903, bls. 49-50) 

Félagsleg hugsmíðahyggja þróaðist útfrá kenningum Piaget eftir að vísindaleg rannsókn 

var gerð upp úr 1970 af nemendum í Genfarskóla. Rannsókn þessi var um hvernig félagsleg 

samskipti höfðu áhrif á vitsmunaþroska einstaklingsins.  Komust þau að því, að við vissar 

kringumstæður höfðu félagsleg samskipti jákvæð áhrif á einstaklingsárangur, þeir kölluðu 

þessa kennningu félagslega hugsmíðahyggju.  

“Námsumhverfið þarf að vera auðugt, námshvetjandi og opið og sem líkast raunverulegu umhverfi. 

Námsumhverfi þar sem námsferlar eru skipulagðir með aðstoð nákvæmrar markmiðasetningar í 

námskrá eru í andstöðu við hugsmíðahyggju. Þau markmið sem nemandinn setur sér sjálfur eru 

mikilvægust og gott námsumhverfi á að ýta undir vilja nemenda til að læra. Hugmyndir um opnu 

skólastofuna þar sem nemendur vinna einir eða saman að verkefnum og hafa við hendina nauðsynleg 

gögn í opnu frjálslegu andrúmslofti eru mjög í anda hugsmíðahyggju.” 

(http://mennta.hi.is/vefir/ust/tjona/hugsmid.htm). 

http://mennta.hi.is/vefir/ust/tjona/hugsmid.htm
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Mjög mikilvægt er að taka tillit til forþekkingar sem nemandinn hefur aflað sér frá upphafi 

námsins. Námið verður að skipuleggja þannig að nemandinn sé virkur þáttakandi í námi sínu. 

Með því að fá nemandann til að hafa áhuga á viðfangsefninu og að nemandinn sjái tilgang í að 

læra það sem til þarf í að leysa verkefnið. (http://mennta.hi.is/vefir/ust/tjona/hugsmid.htm). 

Hugsmíðikenningin gengur út á að skoða nám og virkni. Hlutverk kennarans er, samkvæmt 

henni, að örva hugsun nemenda og mikilvægt er að tengja nýjan fróðleik við fyrri reynslu. 

Kennarinn á að styðja nemendur, hvetja og leiðbeina við námið. Lögð er áhersla á hvetjandi 

námsumhverfi, virka þátttöku nemandans, forþekkingu nemandans, samhengi við 

raunveruleikann, sköpun og sýnilegan árangur 

(http://frontpage.simnet.is/ek/umsjonarkennarinn/nemandinn/namkenningar.htm). Þessi 

þekking felur í sér hvernig manneskjan öðlast þekkingu og skilning á umhverfi sínu og 

hvernig hún skynjar veruleikan. Lykilatriði í allri umræðu um hugsmíðhyggju eru eftirfarandi: 

Bygging þekkingar, virk þátttaka hinnar hugsandi veru við eigin þekkingarmyndun, samvirkni 

með öðrum við þekkingarleit, fyrri hugmyndir (forhugmyndir), fyrri reynsla, merkingarleit 

sem byggist á tengingu við forhugmyndir og fyrri reynslu, aðstæðubundið nám(Meyvant 

Þórólfsson,2008). 

Báðar kenningarnar, hugsmíðihyggja og fjölgreind, geta auðveldað kennurum starf sitt 

þegar lögð er áhersla á einstaklingsmiðað nám þar sem þær snúast mikið um að ná fram 

skilningi og virkni nemenda. Ég tel þessi atriði gríðarlega mikilvæg þar sem kennarinn vekur 

áhuga hjá nemendum sínum og að sama skapi þarf kennari að vera meðvitaður um 

mismunandi þarfir nemenda sinna. Fjölgreindakenningin gefur okkur nýja sín á nám að mínu 

mati, hún segir okkur að ekki eru allir eins og að greind er víðtækari en áður var talið 

(Armstrong, 2001). Greind er eitthvað sem er hægt að vinna með, sá sem telur sig slakan í 

rök- og stærðfræðigreindum getur með hjálp hugsmíðahyggjunar náð betri árangri ef viljinn er 

fyrir hendi. Það segir okkur það að allir geta lært það sem þá langar til ef þeir hafa metnað og 

vilja, en stuðningur er einnig gríðarlega mikilvægur. 

Einstaklingsmiðað nám:  Einstaklingsmiðaðir kennsluhættir einkennast af því að 

námsefnið er nálgast á mismunandi hátt til hagsbóta fyrir nemendur, það sem er ekki síður 

mikilvægt í þessu samhengi er að námsmat sé fjölbreytt og alhliða. Til þess að hægt sé að 

kenna samkvæmt einstaklingmiðaðri námskrá þarf að meta nemendur á fjölbreyttan hátt svo 

þeir fái að sýna hvað í þeim býr og kennari sé ekki að misbjóða þeim með of léttum eða 

erfiðum verkefnum. Kennari sem starfar samkvæmt eintaklingsmiðuðum markmiðum 

forprófar nemendur áður en hann skipuleggur hvað viðkomandi þarf að læra. Kennarinn er 

http://mennta.hi.is/vefir/ust/tjona/hugsmid.htm
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stöðugt að meta nemendur með mörgum mismunandi háttum  í þeim tilgangi að geta komið 

sem best á móts við nemendur sem einstaklinga. Huga þarf að því að virkja nemendur á þann 

hátt sem höfðar best til þeirra, til þess að hámarks árangur náist og að nemendur hafi löngun 

til að læra, af því að þeir sjái einhvern tilgang með því 

(http://frontpage.simnet.is/gudrunpet/namsmatid/upphafritg.htm).  

“Rætur einstaklingsmiðaðs náms liggja mjög víða. Dýpstu ræturnar liggja líklega til hugmynda 

uppeldisfrömuða á borð við Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), John Dewey (1859-1952), Mariu 

Montessori (1870-1952) og Jean Piaget (1896-1980). Hér vegur framlag John Dewey áreiðanlega 

þyngst, en snemma á tuttugustu öld tóku til starfa skólar sem höfðu einstaklingsmiðað nám á stefnuskrá 

sinni og byggðu á hugmyndum hans um virka kennsluhætti, leitarnám, þjálfun hugsunar og lýðræðislegt 

skólastarf. Til varð umbótahreyfing sem kennd var við framstefnuskólann (progressivism) en fjölmargir 

skólar leituðust við að hafa þessa hugmyndafræði að leiðarljósi” 

(http://notendur.hi.is/ingvars/namskeid/fraedslumidstod/vefur/kenningar.htm).  
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„Við megum aldrei gleyma að börn hugsa ekki eins og fullorðið fólk“ 

(Litla Piaget kverið, C.M. Charles, 1982) 

Nám byggir á skilningi þar sem ekki er nóg að læra hlutina utan að heldur þarf að vera 

skilningur á bak við efnið. Með skilningi er átt við að nemendur geti útskýrt með eigin orðum 

það sem þeir hafa verið að læra og meðtaka. Til þess að skilningur náist þarf að leggja 

námsefnið fyrir þannig að það verði lifandi fyrir nemandanum og hann geti upplifað sjálfan 

sig við þær aðstæður sem hann er að læra um. 

Aðalnámskrá 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskólanna frá 2007 skilgreinir hún hvaða sögu á að kenna 

nemendum miðstigs og byggir sú kennsla á skipulagðri umfjöllun um mannlífið frá fortíð til 

líðandi stundar. Þar segir að sjálfsmynd einstaklinga og hópa mótist af því sem liðið er, af 

sameiginlegum minningum og menningararfi. Það er leitast við að breikka sögusviðið og þarf 

því að skoða marga þætti mannlífsins. Skoða þarf menninguna í víðri merkingu t.d. trú, siði, 

efnahagsmál og félagsmál ýmiskonar auk fjölskyldunnar og hlutverk einstaklinga innan 

hennar. Einnig er tekið fram að skoða megi hópa af ýmsu tagi, heimabyggð og tengingu 

hennar út á við. Skoða má uppbyggingu atvinnuvega, þróun þeirra og áhrif. 

Að þessu gefnu þykir okkur ástæða til þess að nemendur í bæjarfélaginu skoði 

uppbygginguna og þróunina sem hefur orðið í þeirra heimabyggð á undanförnum öldum. 

Hvað hefur valdið þessari þróun og hvernig hún hefur áhrif á líf þeirra í dag. Þar sem þróunin 

í íslensku samfélagi hefur verið mjög hröð á undanförnum áratugum er ekki víst að nemendur 

á miðstigi grunnskólans geri sér fulla grein fyrir hversu stutt er í rauninni síðan við fluttum úr 

torfbæjunum og fórum að mynda þéttbýliskjarna og bæjarfélög. 

Í Aðalnámskrá grunnskólanna frá 2007 segir að markmiðunum sé best náð með virkum og 

skapandi námsaðferðum og að sum markmiðanna geri ráð fyrir sjálfstæðri könnun 

nemendanna undir leiðsögn kennarans. Á nokkrum stöðum koma hugtökin þversnið og 

langsnið fyrir. Með þversniði er átt við nánari könnun á afmörkuðum efnisþætti í stuttan tíma, 

en með langsniði er átt við að efnisþættinum er fylgt eftir um lengra tímabil. 

Samræmist þetta þeirri hugmynd með kennslubókinni þar sem við viljum vekja 

nemendurna til umhugsunnar um umhverfi þeirra og bakgrunn. Bæði er hægt að velja 

verkefni sem afmarka tímann og einnig hægt að skoða hlutina yfir lengra tímabil. 

„Menntun er fólgin í alefling sálar og líkamskrafta mannsins og ætti að metast eftir hve hæfur hann 

væri til að lifa og starfa þannig að líf hans yrði með hverjum deginum meira virði fyrir sjálfan hann og 

aðra“ ( Lýðmenntun, Guðmundur Finnbogason, 1903) 
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Kennsluaðferðir og kennsluhættir 

Samkvæmt kenningum Howard Gardners um fjölgreindir þá liggur námshæfileiki nemenda 

á misjöfnum stöðum. Sumir nemendur eru mun hneigðari til bóknáms á meðan það liggur 

betur fyrir öðrum að læra á verklegan hátt. „Kennarar þurfa að nota fjölbreyttar kennslu- og 

námsmatsaðferðir til að koma til móts við mismunandi hæfileika nemenda, persónuleika 

þeirra, mismunandi vinnubrögð og vinnuhraða“(Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005) segir í bókinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi og er 

það eitt það helsta sem kennarar þurfa að hafa í huga þegar þeir eru með stóran hóp nemenda. 

Til þess að námsefnið skili sér til þeirra allra verður að blanda vel saman kennsluaðferðum og 

gera námið lifandi og skemmtilegt, setja það upp þannig að það höfði til allra nemendanna. Í 

þessum kafla ætlum við að fjalla um ýmsar kennsluaðferðir og tengja þær kennslufræðunum. 

Innlifunaraðferðin 

Innlifunaraðferðin er mjög góð aðferð til þess að kenna sögu og sögutengt námsefni þar 

sem nemandinn á það til að lifa sig inní námsefnið. „Innlifunaraðferðir og tjáning eru sérlega 

áhugaverður flokkur kennsluaðferða sem líklega mætti skipa stærri sess í skólastarfi en nú er, 

a.m.k. gildir það áreiðanlega um sumar þær aðferðir sem falla undir þann flokk“(Ingvar 

Sigurgeirsson,2001). Við byrjum á að fjalla örlítið um sagnalist sem er ein af elstu 

kennsluaðferðum sem til er.  Þegar verið er að beita þessari aðferð þá reynir  mikið á 

frásagnahæfileika kennarans. Áhugaverð  framsögn og lifandi flutningur sem skreyta má með 

leikrænum tilburði og myndum, með því að nota hjálpatæki skólastofunnar eins og 

myndvarpa, skjávarpa og eða töfluna. Skapa má líka stemningu með því að breyta örlítið út 

frá hinu venjulega í kennslustundinni, t.d. að allir setjist í hring á gólfinu, halli fram á borðin 

og loki augunum, jafnvel að kveikt sé á kertum, og kannski leika viðeigandi tónlist með 

söguflutningnum. 

Með þessari aðferð er hægt að láta nemendur ímynda sér hvernig var að vera á árabát úti á 

sjó um hávetur eða hvernig fólk eyddi kvöldum í baðstofunni við heimilisstörfin og upplestur 

þar sem ekki var útvarpið til staðar. 

Hugarflug með leiðsögn 

Tilgangurinn með þessari kennsluaðferð er að skapa námsandrúmsloft (upphaf), vekja 

áhuga, miðla upplýsingum, afla nýrrar þekkingar eða færni, úrvinnsla námsefnis, upprifjun og 

minnisþjálfun, efla leikni, tilbreyting – slökun – losa upp.  
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Aðferðin byggist á því að kennarinn fer með nemendur í ferðalag í huganum. Þessi aðferð 

byggir í raun bæði á frásögn (sagnalist) og sjónsköpun. Með frásögn fer kennarinn (eða 

nemandi) með nemendur í ferðir í huganum, leiðbeinir þeim að setja sig í spor annarra og lifa 

sig inní aðstæður. Það er gott að nota sögur og/eða heimildarrit þegar unnið er með frásagnir. 

Í náttúrufræðitengdum fögum má fara í allskonar ferðir, t.d. er hægt að fylgja hrauni allt frá 

kviku jarðar þar til það er storknað hraun. Það getur verið gagnlegt að nota umhverfishljóð 

eða músík eftir því sem við á. Í þessari aðferð er hugarfluginu engin takmörk sett (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2005).  

Nemendur geta með þessari aðferð reynt að ímynda sér hvernig hið daglega líf gekk fyrir 

sig í torfbæjunum þar sem ekkert rennandi vatn var innandyra, enginn hiti nema frá 

eldavélinni og engin dægrastytting nema að vinna við heimilisstörfin og bústörfin. Konurnar á 

heimilinu unnu sína ull á meðan mennirnir skáru út áhöld til að nota á heimilinu. 

Sjónsköpun  

Tilgangur með kennsluaðferð þessari er að nemendur þurfa að sjá atriði úr námsefni fyrir 

sér í huganum, komast með því í nánari snertingu við hvað er að gerast á þeim stað sem er 

verið að fjalla um. Hentar mjög vel í samfélagsfræði, íslensku, öllum faggreinum og lífsleikni.                                    

Markmið aðferðarinnar er að koma nemendum betur í skilning um námsefnið. Að ímynda sér 

að vera staddur  í ákveðnu umhverfi eða aðstæðum til þess að vekja skynfærin og framkalla 

líkamleg viðbrögð. Framkvæmdin er sú að kennarinn undirbýr nemendur vel með að tala um 

námsefnið fyrst , t.d. með því að spyrja þá spurninga um námsefnið, koma með ábendingar og 

beita markvissum inngangi. Kennari leiðir nemandann á staði eða aðstæður þar sem hann nær 

að upplifa kyrrð og ró, slökun ,öryggi og óttaleysi.  Kennari notar oft lágværa og ljúfa tónlist 

til að skapa þægilegt andrúmsloft sem hjálpar til að halda truflunum frá nemendunum og 

auðvelda þeim að einbeita huganum.  Kennari lýsir hljóðum, lykt bragði og öðrum 

skynhrifum sem gætu átt við það sem kemur fyrir sjónir. Þegar á að kenna landafræði er gott 

að fara á staðinn með nemendum lýsa staðháttum, lykt, umhverfi og hvernig fólkið er á 

staðnum. 

Þessa kennsluaðferð er gott að nota við sögukennslu þar sem t.d. matur fyrir tíma 

ísskápanna er skoðaður, auk þess að ímynda sér þá lykt sem hefur myndast í torfbæjunum þar 

sem hreinlæti var ekki eins og það er í dag auk þess sem matarlyktin og jarðarlyktin frá 

moldargólfunum hefur haft sín áhrif. 
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Þemanám 

„Þemanám krefst fjölbreyttra kennsluaðferða: það er nám sem felur í sér fjölmörg tækifæri 

fyrir nemendur að taka virkan þátt í undirbúningi og mótun viðfangsefnanna. Jafnframt fá þeir 

tækifæri til að nálgast viðfangsefnið frá fleiru en einu sjónarhorni og kafa dýpra í efnið Einnig 

skapast aukið svigrúm til valfrelsis, nemandinn getur valið sér verkefni í samræmi við sitt 

áhugasvið og getu “(Lilja M.Jónsdóttir, 1996. Bls: 10). “Þemanám er heildstætt viðfangsefni 

þar sem nemendur hafa lagt ýmislegt af mörkum, bæði sem einstaklingar og í hópum.  

Upplýsingum hefur verið safnað og  þær flokkaðar, skráðar og þeim miðlað til annarra með 

ýmsum hætti.  Bein reynsla sem fengin er með athugunum og glímu við ákveðin úrlausnarefni 

( problem-solving) er sérstaklega mikilvæg.  Markmið hvers þemaverkefnis um sig, bæði 

almenn og sértæk eru ákveðin af kennurunum” ( Lilja M .Jónsdóttir, 1996.bls: 9). 

Þemanám er mjög gaman að nota við sögukennslu þar sem hægt er að búa til sveitabæ, 

sjávarþorp eða verslunarpláss með öllu tilheyrandi. Í kennslubókinni okkar eru margir þættir 

sem hægt er að tengja þemanámi, bæði það sem tengist sögulegri uppbyggingu svæðsins og 

atvinnumálum. 

Leikir 

Leikir eiga einnig mjög vel við í kennslu þegar verið er að fjalla um sögu. Nokkrir leikir 

sem hægt er að fá í leikjabankanum sem Ingvar Sigurgeirsson hefur umsjón með af 

vefslóðinnni www.leikjavefurinn.is. Hér koma nokkrar leikjatillögur með þessari kennslubók. 

Leikurinn Að segja sögu þar sem markmiðið er að nemandinn hlustar, eflir 

hugmyndaflugið og hugkvæmni ásamt því að efla skilning. Leiklýsing: Nemendur sitja í hring 

og einhver nemandi hvíslar einu orði í eyra hvers þátttakanda. Nemendurnir verða að leggja 

orðin á minnið. Fjölbreytileiki orðanna gerir leikinn skemmtilegri. Leiðsögumaður er valinn 

sem svo segir sögu svæðisins og ekki væri slæmt að fá orð sem ekki lengur í notkun í íslenskri 

tungu s.s. þurrabúð eða sæbýli. Leiðsögumaðurinn lýsir svo því sem fyrir augu ber, stoppar 

stundum frásögnina og biður þátttakendur um aðstoð með því að fá upp orðin sem þeir voru 

með. Svona gengur sagan þangað til allir í hringnum hafa lagt sitt fram við að gera söguna 

áhugaverða.    

Leikurinn Gettu hvaða hlutur þetta er getur verið mjög skemmtilegur leikur þegar verið 

er að skoða híbýli fólks frá fyrri tímum. Fyrst má skoða hlutina á myndum og gera sér í 

hugarlund hvernig þeir litu út í raunveruleikanum. Síðan búa nemendurnir til spjöld sem lýsa 

hlutnum og fara svo nemendur í vettvangsferð í byggðasafnið og skoða þar m.a. hlutina með 

eigin augum. Þegar búið er að skoða hlutina og er komið aftur í skólann er farið í leik sem 

http://www.leikjavefurinn.is/
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líkist „Alias“ orðaleiknum og ættu nemendur þá ekki að vera í vandræðum að útskýra fyrir 

hver öðrum þá hluti sem fyrir augu bar í vettvangsferðinni.  

Skemmtilegt væri að fara í Ratleik, hann er hægt að fara í hvar sem er á svæðinu. Það þarf 

bara að vera búið að undirbúa hann vel og ákveða hvort um væri að ræða að finna staði eftir 

korti eða að tengja saman námsgreinar og skoða náttúruna í leiðinni. 

Samvinnunám 

Samvinnunám eða hópavinna er kennsluaðferð sem hentar vel við samfélagsfræðikennslu. 

Þar er hægt að fela mörgum hópum smærri verkefni sem svo eru sett saman í eitt stórt og 

kallast þessi aðferð púslaðferðin. Til að nýta þessa aðferð við kennslu á bókinni má skipta 

nemendum upp á milli svæða eða atvinnuvega og mynda þannig heilstætt verkefni um sögu 

bæjarfélagsins.  

Vettvangsathuganir og vettvangsferðir 

Vettvangsferðir er nokkuð sem hentar vel við að tengja saman námsgreinar. Saga, 

náttúrufræði, tungumálakennsla og jafnvel stærðfræði eru greinar sem má tvinna saman í 

vettvangsferðum. Þar sem okkar nánasta umhverfi hefur upp á margt að bjóða hvað viðkemur 

náttúrunni má vel tengja það saman við námsefni bókarinnar. Margir sögulegir staðir eru líka 

á svæðinu okkar sem eru teknir fyrir í bókinni og mjög áhugvert fyrir nemendurna að sjá til 

þess að upplifa enn frekar sögu bæjarfélagsins. 

Efnis – og heimildakönnun 

Efnis – og heimildakönnun er kennsluaðferð sem hentar vel sögukennslu og má einnig 

tengja saman námsgreinar með þeirri aðferð. Með þessari aðferð má gera nánari könnun á 

lífháttum fólks í gegnum aldirnar, hvernig bústörf voru unnin og hvernig helstu 

atvinnuvegirnir gegnu fyrir sig. Þessi aðferð kennir nemendunum að vinna sjálfstætt að 

ákveðnu verkefni og þjálfar þá í upplýsingaöflun úr bókum, blöðum og í gegnum tölvu. Þess 

vegna hentar hún mjög því námsefni sem við höfum sett saman í kennslubókinni okkar. 

 

Umræður 

Þegar verið er að taka fyrir námsefni sem nemendur hafa ekki neina eða mikla þekkingu á 

er nauðsynlegt að skapa umræður um það áður en hafist er handa. Það þarf að leyfa 

nemendunum að ræða námsefnið sín á milli áður en byrjað er og gefa þeim tækifæri að velta 

því aðeins fyrir sér. Lífshættir fyrri alda eru nemendum á miðstigi framandi og eiga þeir oft 

erfitt með að gera sér í hugarlund hvernig fólk lifði lífi sínu fyrir tíma tækninnar, þegar fólk 
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fór allt fótgangandi eða á hestum og samskipti voru ekki til staðar nema í eigin persónu og 

einstaka bréfaskriftir. 

Námsmat 

Námsmatið sem við höfðum hugsað okkur er símat og yrðu einstaka verkefni og 

viðfangsefni metin jafnóðum og þeim lyki. Ekki höfum við gert ráð fyrir prófum úr efninu 

sérstaklega, en kennarar eru sjálfráðir hvort þeir leggi próf fyrir nemendurna. Nokkur 

spurningaverkefni eru í bókinni og eru þau frekar hugsuð til þess að vekja nemendurna til 

umhugsunar um námsefnið en það leggja þau fyrir sem eiginleg próf. 
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Lokaorð 

Ferðalag okkar í gegnum kennaranámið er loks á enda eftir mikið strit og púl. 

Fjölskyldurnar hafa orðið að sitja á hakanum löngum stundum og þær farið að hlakka til að 

mæðurnar á heimilunum verði aftur viðræðuhæfar. 

Bókin sem við skrifuðum verður vonandi að veruleika fljótlega en við höfum ekki ennþá 

fengið samþykki fyrir að gefa hana út. Munum við samt sem áður nota efnið til að styðjast við 

við samfélagsfræðikennslu á miðstigi, gefist okkur kostur á því. Vonum við að af útgáfu geti 

orðið fljótlega svo sem flestir ungir nemendur í grunnskólum Reykjanesbæjar fái innsýn í sinn 

bakgrunn og sögu bæjarfélagsins. 

Heimildaöflunin við gerð bókarinnar var mjög skemmtileg þar sem margt kom fram sem 

við höfðum ekki hugmynd um áður. Sérstaklega var athyglivert að sjá að fiskveiðideilur hafa 

loðað við Landann svo öldum skiptir og eiga þarf að leiðandi örugglega eftir að gera það um 

ókomna tíð. Við höfðum heldur ekki gert okkur grein fyrir hversu langt aftur sagan nær, eða 

allt aftur til landnáms. Sumum af þeim hlutum sem við skrifuðum um höfðum við gert okkur 

grein fyrir, en það var líka mjög margt sem kom á óvart og gerði því verkefnið enn 

skemmtilegra. 

Sem sagt skemmtilegur tími að baki og eigum við eftir að njóta minningana um hann. 
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Kennslubók 
 
Reykjanesbær 

Reykjanesbær varð til 11. júní 1994 þegar Keflavíkurkaupstaður, Njarðvíkurkaupstaður og 

Hafnahreppur voru sameinuð í eitt sveitafélag. 

 
 

 
 

 
Keflavík 

Við manntal 1762 voru aðeins 8 manns búsett í Keflavík.  Hannes Höskuldsson 

kóngsbóndi, kona hans Gróa, dóttir þeirra, einn vinnumaður, ein vinnukona, tveir fátækir 

strákar og einn þurfamaður.  Hannes var leiguliði á jörðinni og var leigan sem hann þurfti að 

borga um 50 kg af góðri skreið.  Á þessum tíma voru ekki til peningar þar sem skortur var á 

málmi til að slá mynt.  Keflavík var nefnilega bara eitt hús og þar var stundaður 

sjávarútvegur, en bóndinn þar var ekki með neinar skepnur nema bara fyrir sig og sitt fólk.  

Hannes gerði út þrjá báta sjálfur sem voru með tveggja eða þriggja manna áhöfnum.  Alls 

voru þetta sjö menn, líklega Hannes sjálfur og vinnumaðurinn hans og svo fimm 

aðkomumenn sem komu til Keflavíkur á vertíðar. 

Keflavík varð verslunarhöfn árið 1602 þegar einokunarverslunin var stofnuð.  Hún þjónaði 

þá Garði, Leiru og Njarðvík.  Danakonungur sá um rekstur á versluninni á Íslandi til ársins 

1763 en þá var Almenna verslunarfélagið stofnað.  Þá var ráðinn kaupmaður til að sjá um 

verslunina í Keflavík, en hann tæmdi og innsiglaði verslunina um haustið tveimur árum 

seinna.  Eftir það þurfti fólk að lifa á því sem það gat sjálft aflað.  Árið 1766 varð svo 

Keflavík verslunarhöfn með búföstum kaupmanni, í hópi þeirra fyrstu á Íslandi.  Við þetta 

breyttist margt og mikið varð um nýjungar.  Það varð meiri útgerð og þess vegna þurfti fleira 

fólk til að vinna störfin sem urðu til.  T.d. þurfti menn á bátana og fólk til að vinna fiskinn í 

landi.  Síðan bættust við handverksmenn og önnur þjónusta.  Vorið 1766 voru þrjú hús í 

Keflavík.  Það voru krambúð, pakkhús og gamalt hús.  Þetta voru allt léleg hús sem þurftu 

mikið viðhald.  Fyrstu árin eftir stofnun verslunarinnar í Keflavík bættist ekki mikið við af 

fólki, en það sem bættist við kom flest frá Danmörku. 

Húsum fjölgaði hægt, en 1784 var byggð ný krambúð.  Árin 1770-1771 var íslenska húsið 

byggt, en það var notað undir beyki og 1774 var nýja húsið byggt.  Bjálkahús var reist 1777-

1778, en árið 1788 voru alls níu hús í Keflavík. 



20 

1769 komu hvalveiðiskip til Keflavíkur frá Nýja-Englandi í Vesturheimi.  Fólkið í 

Keflavíkurumdæmi var þá í miklu uppnámi og bjuggu íbúar sig undir að verjast árásinni með 

steinum, sem þeir söfnuðu saman í fjörunni, því þeir áttu engin önnur vopn.  Það þurfti samt 

ekki á því að halda og fóru útlendingarnir fljótlega í burtu aftur.  Íslendingar einangruðu sig 

því þeir trúðu ekki að neitt jafn gott og íslenskt kæmi frá útlöndum.  Þeir voru hræddir við það 

sem þeir þekktu ekki og sáu líka hvað þeir voru berskjaldaðir ef óvinir komu of nálægt. 

Miklar lagfæringar og umbætur voru gerðar á umhverfinu og fór margt að breytast á 

árunum 1777-1778.  Meðal annars var farið að slétta tún og rækta matjurtagarða.  Eftir 

jarðaumbæturnar fór kúm og kindum að fjölga í Keflavík. 

Á árunum 1766-1778 varð mikil breyting á fiskvinnslu og í staðinn fyrir að þurrka allan 

fiskinn sem var komið með á land var farið að salta hann líka.  Varð með því mikil aukning í 

útflutningi á fiski til meginlands Evrópu.  Keflavík hafði verið ein arðbærasta höfn landsins á 

þessum tíma, en eftir breytingarnar jukust útflutningsverðmæti jafnt og þétt.  Það þrefaldaðist 

fram til ársins 1783.  Mest allt sem selt var úr landi voru sjávarafurðir, en svo bættust við 

lamba – og refaskinn og prjónavörur eins og peysur, sokkar og vettlingar úr ull. 

Árin 1778-1788 voru mjög erfið í Keflavík eins og á öllu Íslandi.  Fyrst skall á með 

mikilum kuldum, svo komu Skaftáreldar og endaði með bólusótt.  Fólk fluttist til Keflavíkur 

frá Skaftafellssýslu, en mikið af því fólki dó svo úr hungri því lítið var til að borða nema 

fiskurinn sem kom úr sjónum. 

Eftir afnám einokunarnverslunarinnar urðu nýjir tímar í Keflavík, en fólksfjölgun varð þó 

ekki mikil fyrstu árin á eftir.  1789 voru 39 íbúar þar en, 51 árið 1820.  Þorpið fór samt að 

taka á sig fastari mynd, en það var ekki fyrr en eftir 1820 sem fólki fór að fjölga að einhverju 

ráði.  

Eftir að fríverslun var leyfð komu mikið af kaupmönnum frá Danmörku og Noregi til 

Keflavíkur, en stoppuðu samt stutt við.  Sumir þeirra byggðu sér samt hús, sumir reyndar 

fleiri en eitt, en seldu þau svo aftur þegar þeir fóru.  Þeir voru flestir bara í Keflavík yfir 

sumurin.  Kaupmenn fóru að reisa sér verslunarhús á Vatnsnesi en á þeim tíma var það ekki 

hluti af Keflavík.  Verslunin á Vatnsnesinu olli miklum deilum vegna þess að Keflavík hafði 

leyfi til verslunarreksturs en ekki Vatnsnesið.  Árin 1792 - 1793 barst minna af fiski á land en 

áður og misstu því flestir kaupmenn áhuga á að stunda verslunina áfram.  Þetta varð til þess 

að minna kom af vörum til Keflavíkur frá Danmörku og Noregi og lentu því bændur í miklum 

vandræðum vegna vöruskorts.  Frá árinu 1640 hafði líka verið blómleg verslun í Básendum en 
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sú verslun lagðist af 1799 sem varð til þess að Keflavík varð eini verslunarstaðurinn frá 

Eyrarbakka til Hafnarfjarðar. 

Á fyrri hluta 19.  aldar fór íbúum að fjölga í Keflavík. Landrými var þá af skornum 

skammti í landinu til nýbygginga. Þess vegna tók fólk að setjast að við sjávarsíðuna. Fóru þá 

þéttbýliskjarnar eins og Keflavík að myndast og bjó þá fólk í tómthúsum eða þurrabúð, þ.e. 

var ekki með skepnur heldur stundaði sjómennsku.   

Frá stofnun fyrstu verslunar í Keflavík komu kaupmenn víða að til að reka þar verslun t.d. 

frá Danmörku og Þýskalandi. Peter Duus stofnaði verslun í Keflavík 1848 og rak fjölskylda 

hans hana til ársins 1920 og létu þau m.a. byggja pakkhúsið. 

Keflavíkurhreppur var stofnaður árið 1908 og fékk Keflavík svo kaupstaðarréttindi 1949. 

 Keflavíkurkirkja 

Tekið var að byggja kirkju í Keflavík árið 1900. Það var timburkirkja sem reyndar fauk í 

óveðri áður en hún var fullbyggð. Sáu Keflvíkingar nauðsyn þess að byrja aftur og ákveðið 

var á safnaðarfundi árið 1913 að byggja nýja kirkju. Var hún vígð 1915. Árið 1965 var farið í 

stækkun á kirkjunni og var þá byggður nýr kór og nýtt skrúðhús. Eftir lagfæringarnar var 

kirkjan endurvígð 1967. Hafist var svo handa við að byggja safnaðarheimili við kirkjuna 1996 

sem var fullklárðað árið 2000. 

 

 

Njarðvík 

Saga byggðar í Njarðvík nær allt aftur til landnáms þegar Ingólfur Arnarson lét frændkonu 

sinni Steinunni gömlu eftir bólstað í landnámi sínu. Lítið er um heimildir í gegnum aldirnar en 

talið er að Njarðvíkurjarðirnar hafi verið tvær, Njarðvík og Kirkjunjarðvík sem síðar varð 

Innri-Njarðvík. Óvíst er um íbúa jarðanna fyrr en 1397 þegar Helgi nokkur er sagður hafa 

verið ábúandi í Njarðvík.  Ekkert meira er vitað um hann. 

Ekki er víst hvaðan nafnið Njarðvík er til komið og eru tvær skýringar til um það. Önnur er 

sú að víkin sé kennd við goðið Njörð úr ásatrúnni, en hann réði veðrum, vindum og gróðri 

jarðarinnar. Nafnið sé þess vegna kennt við hann þar sem lendingarstaður var fyrir siglingar. 
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Hin kenningin er sú að „njarð“ sem merkir nær hafi verið næsta vík við Kvíguvoga sem var 

landnámsjörð. 

Árið 1515 komst Kirkjunjarðvík í eigu konungs eftir að Jón Einarsson, sem átti jörðina þá 

missti hana vegna þess hann borgaði ekki afgjöld til umboðsmanns konungs. Árið 1563 komst 

stór hluti jarða í Gullbringusýslu í eigu embættismanna konungs og er talið að jörðin Ytri-

Njarðvík hafi verið það á meðal. Þar með voru báðar Njarðvíkurjarðirnar komnar í eigu 

konungs. 

Seinni hluta 17. aldarinnar hafði Kirkjunjarðvík lagst af sem slík sen Innri-Njarðvík var 

komin til sögunnar með minni jörð sem hluta af jarðsvæðinu, þ.e. Narfakot. 

Árið 1637 fluttist Hallgrímur Pétursson til Njarðvíkur. Ekki er víst hvar hann bjó, en haldið 

er að hann hafi búið í Bolafæti hjá Grími Bergssyni fyrrverandi sýslumanni þangað til hann 

tók við prestsembætti í Hvalsnesi 1644. 

Ytri-Njarðvík var um aldamótin 1700 í þjóðbraut mitt á milli Bessastaða, þar sem 

embættismenn konungs höfðu aðsetur, og Stafness þar sem útgerð konungs var staðsett.  

Á þessum tíma er Njarðvík lögbýli með fjórum hjáleigum. Hjáleigur höfðu líka orðið til 

við Innri-Njarðvík, þar á meðal Stapakot. Í jarðabók frá 1703 kemur fram að einn af fógetum 

konungs hafi sett róðrarkvöð í Njarðvík sem þýðir að þar átti að gera út einn bát með tveimur 

mönnum, en ábúandinn á jörðinni átti að sjá um aflann og koma honum í kaupstað. Mikið var 

um kvaðir á hjáleigum sem lýsa mætti sem nauðung, en líka kvaðir sem lýstu sér sem 

viðskipti eða skiptivinna.  

Í manntalinu 1703 voru 3 lögbýlisjarðir í Njarðvík, en alls bjuggu þar 74 á 14 heimilium. 

Þegar það var bjó Þorkell Jónsson í Innri-Njarðvík ásamt eiginkonu sinni og börnum, en einn 

sonur þeirra var Jón Þorkelsson, Thorchillíus, sem seinna varð skólameistari í Skálholti. Þegar 

hann lést arfleiddi hann fátæk skólabörn úr héraðinu að öllum eigum sínum, auk þess sem 

stofnaður var sjóður í hans nafni og var fyrsti barnaskóli landsins starfræktur fyrir peningar úr 

þeim sjóði. 

Einnig bjó í Innri-Njarðvík Sveinbjörn Egilsson sem var fyrsti skólameistari Lærða 

skólans. Hann hafði áður verið kennari við Bessastaðaskóla. Hann þýddi mörg rit yfir á 

íslensku t.d. Biblíuna auk þess sem hann var skáld og samdi m.a. sálminn Heims um ból. 

Ekkert af býlunum í Njarðvík voru stórbýli á þeirra tíma mælikvarða. Þau höfðu a.m.k. 

ekki margar skepnur hvert býli. Frekar var lögð áhersla á fiskveiðar. Á 18. öld var 

fólksfjölgunin hæg enda forsendur litlar auk þess sem samfélagsgerðin var stöðnuð. 

Njarðvíkingar tilheyrðu gamla sveitasamfélaginu og í lok aldarinnar voru eingöngu bændur, 
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tómthúsmenn og vinnumenn þar. Engir kaupmenn eða iðnaðarmenn. Veturinn 1779-1780 var 

gert manntal, en þá bjuggu 102 í Njarðvík þegar allt var meðtalið eins og börn og 

gamalmenni. 

Um aldamótin 1800 voru lögbýlisjarðirnar seldar til einkaaðila, fyrst Narfakot 1791, svo 

Innri-Njarðvík 1793 og síðast Ytri-Njarðvík 1807. Þá voru allar helstu lögbýlisjarðirnar 

komnar aftur í einkaeign, ekki lengur í eigu konungs. Fólksfjölgun varð nokkur á 19. öldinni, 

en þá fjölgaði íbúum í Njarðvík úr 119 árið 1801 í 273 árið 1890.     

Árið 1850 voru íbúar í Njarðvík 174. Þeir áttu þá samtals 96 mylkar ær, 20 kýr og 38 

hross. 5 árum seinna braust út skæð fjárpest sem herjaði næstu árin. Svo kom að árið 1875 var 

ákveðið að farga öllu fé í sýslunni sem eftir var því flest féð hafði drepist og það sem eftir 

stóð var veikt. Bændur voru samt fjótir að fjölga fénu aftur. Á þessum tíma tóku 

Njarðvíkingar sig til og fóru að rækta matjurtir og í lok 19. aldarinnar var þó nokkuð um 

þannig ræktun, aðallega kartöflur, rófur og kál.  

Njarðvík var hluti Vatnsleysustrandarhrepps til ársins 1889 þegar það varð sjálfstætt 

sveitarfélag. Frá árinu 1908 til ársins 1942 var Njarðvík hluti af Keflavíkurhreppi, en þá varð 

það aftur sjálfstætt sveitarfélag. Njarðvík fékk kaupstaðarréttindi 1976. 

Njarðvíkurkirkja 

Ásbjörn Ólafsson bóndi og hreppstjóri í Innri-Njarðvík stóð fyrir því að byggð var kirkja 

þar og stóð bygging hennar yfir á árunum 1884-1886, en það ár var hún vígð 18. júlí. Kirkjan 

var byggð úr höggnu grjóti sem var flutt þangað á sleðum. Þakið var úr timbri og svo 

hellulagt. Var kirkjunni hins vegar ill við haldið og í byrjun 20. aldarinnar var farið að tala um 

sameiningu Njarðvíkursókar við Keflavíkursókn. Ekkert varð úr því fyrr en 1913 en með 

þeim skilyrðum að Njarðvíkurkirkja fengi að standa áfram og yrði notuð við jarðarfarir og 

sem líkhús á meðan hún væri nothæf. Árið 1937 vildu Njarðvíkingar aftur taka kirkjuna í 

notkun og gera við hana en það fékkst ekki samþykki fyrir því frá biskupi. Sex árum seinna 

var málið tekið upp aftur og var þá samþykkt. Tóku þá sóknarbörn að safna fyrir viðgerðum á 
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kirkjunni og var Guðjón Samúelsson húsameistari ríkisins fenginn til að teikna nýjan turn. 

Kirkjan var endurvígð haustið 1944.  

 Ytri-Njarðvíkurkirkja 

Árið 1967 var Ytri-Njarðvíkursókn stofnuð og var strax ákveðið að byggð yrði kirkja þar. Í 

september 1969 var fyrsta skóflustungan tekin að nýrri kirkju. Nokkurn tíma tók að byggja 

kirkjuna, en hún var vígð á sumardaginn fyrsta árið 1979.  

 

 

 

Hafnahreppur 

Fyrsti maðurinn til að nema land í Hafnarhreppi var Herjólfur Bárðason landnámsmaður og 

fékk hann landið gefins frá sjálfum Ingólfi Arnarsyni. Ekki er mikið vitað um Hafnir frá 

upphafi fram að 1703 þegar manntal hófst í Höfnum. Þó voru miklar jarðhræringar á 

Reykjanesinu frá upphafi og voru einir Reykjaneseldar sem kannski standa einna hæðst í þeim 

efnum. Það er eldgos sem hófst um 1210 og stóð til 1240. Gosið var yst á skaganum og var 

hluti umbrotanna í sjó. Þá reis upp eyja sem heitir Eldey í fárra sjómílna fjarlægð frá 

stöndinni. Aðalgosið var árið 1226 við Reykjanestána, að mestu í sjó. Mikil aska kom upp og 

dreifðist hún undan suðvestanvindi yfir Reykjanesskagann. Sést öskulagið víða greinilega í 

jarðvegssniðum. Í kjölfarið jókst mjög jarðvegseyðing á Reykjanesskaga. Mikil jarðsaga er á 

Reykjanesi.  
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Hafnahreppurinn í dag stendur á jörðinni sem einu sinni var Kirkjuvogur sem var mjög stór 

jörð. Tvær aðrar jarðir voru í Höfnum í gamla daga og nefnast þær Merkines og 

Kalmannstjörn. Þessar jarðir voru svokölluð sæbýli en það þýðir að á þessum jörðum hafi 

verið sjávarútvegur ásamt því að vera með landbúnað. Sæbýli er þegar mörg bú eru á sömu 

jörð og eru ábúendurnir einungis leigjendur hjá jarðareigandanum. Í dag er öll byggðin í 

Höfnum á jörðinni sem áður var Kirkjuvogur en búið er í Merkinesi sem er aðeins lenga inná 

Reykjanes en þar sem Hafnir eru í dag.  

 Hafnir mynd Mats.  Hafnir  Mynd 

Mats. 

 

 

 

 

Junkaragerði 

  Junkaragerði mynd:ferlir og 

Mats.  

 

Junkaragerði var afbýli frá Kalmannstjörn. Talið er að erlendir menn  hafi á miðöldum 

búið þarna og voru kallaðir Junkarar, en nafnið komið frá þeim. Voru þessir erlendu menn  

ræningjar og voru mikið gefnir fyrir kvenfólk. Voru Hafnamenn mjög  ósáttir við þessa menn 

og ákváðu að koma þeim burtu með því að saga í höldur áranna á bátum þeirra. Ekki tókst það 

betur en svo að þeir snéru til baka degi seinna eftir að hafa róað bátnum án halda sitjandi á 

hnjám. Hafnarmenn gáfust ekki upp og  stuttu seinna söguðu þeir í árara þeirra svo mikið að 

þær nær því duttu í sundur. Litlu síðar fóru útlendingarnir út á sjó lentu í smá óveðri og snéru 

ekki til baka í land.  
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Kalmannstjörn 

Kalmannstjörn er u.þ.b. 3km frá þar sem Hafnir eru í dag en Kalmannstjörn var stórt og 

mikið jarðsvæði og býli mikið fyrr á öldum. Lagðist það í eyði um miðjan 8.áratug 20.aldar 

og var íbúðarhúsið rifið árið 1990. Junkaragerði er staðsett á landareign Kalmannstjarnar.   

Merkines      Merkines séð til vesturs. Mynd:Mats 

Um 1km frá Höfnum er Merkines og er búið á þeirri landareign í dag. Fræg tónlistarsystini 

eru einmitt frá Merkinesi en það eru systkinin Vilhjálmur Viljálmsson og Ellý 

Vilhjálmsdóttir. Faðir þeirra var Vilhjálmur Hinrik Ívarsson. Hinrik í Merkinesi var  fyrrum 

Hreppstjóri Hafnarhrepps, sjósóknari, refaskytta, báta - og húsasmiður. Þrjú býli voru í 

Merkinesi þegar það var sem stæðst, Merkines I , Merkines II og Merkisteinn.  En nokkur bú 

voru staðsett á landareigninni sem farandvinnufólk bjó í. Sagan segir að það sé mikill 

hulduhóll í Merkinesi sem nefnist Álfahóll. Ein kona sem bjó í Merkinesi Guðrún 

Sigurðardóttir að nafni hafi eitt sinn heyrt unaðslegan söng þegar hún gékk framhjá hólnum.    

 

. 

 Kirkjuvogskirkja mynd: randburg.is 

 

Kirkjuvogskirkja 

Kirkjuvogskirkja er kirkja í Höfnum. Kirkjan var byggð 1860-1861. Hún er í 

Grindavíkurprestakalli í Kjalarnesprófastsdæmi. Kirkjan kostaði 300 kýrverð. 

Vilhjálmur Kr. Hákonarson lét byggja kirkjuna á sinn kostnað. Kirkjan er timburkirkja 

bikuð að utan með hvítum gluggum. Kirkjuvogskirkja er elsta kirkja á Suðurnesjum. 

Altaristaflan er eftirgerð af Dómkirkjutöflunni og málaði Sigurður Guðmundsson hana 

árið 1865, taflan sýnir upprisuna. Kirkju á þessum stað er fyrst getið á ofanverðri 

14.öld, en áður hafði kirkja verið norðan Ósabotna í Vogi (Gamla Kirkjuvogi), gæti 

hafa verið þar fram á 16. öld. Í kaþólsku voru dýrlingar kirkjunnar María guðsmóðir og 
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Pétur postuli. Ekkert er eftir af Kirkjuvogsbænum en kirkjan stendur nánast á 

bæjarhlaðinu enda nefnist hún Kirkjuvogskirkja og sóknin Kirkjuvogssókn 

         

Kirkjuvogur  

Kirkjuvogur myndir ferlir.is 

Á 19.öld var Kotvogur í Höfnum eitt stærsta býli landsins. Þar bjuggu þrír forríkir 

útvegsbændur og hétu þeir allir Ketill og voru oftast kallaðir Katlarnir þrír. Annað 

stórbýli í Höfnum var Kirkjuvogur en þar höfðu margir höfðingjar búið.  

 

 

“Á 19. öldinni bjó í Kirkjuvogi dannebrogsmaðurinn Wilhjálmur (Chr(istinn) 

Hákonarson (1812-1871), en þannig er nafn hans stafað á leiði hans í 

Kirkjuvogskirkjugarði. Vilhjálmur átti 2 dætur. Önnur þeirra hét Anna. 

Heimiliskennari í Kirkjuvogi var þá ungur menntamaður, Oddur V. Gíslason, og felldu 

þau Anna hugi saman. Þegar ungi maðurinn bað um hönd dótturinnar brást faðir 

hennar hinn versti við og þvertók fyrir ráðahaginn. Afleiðingin varð eitt frægasta og 

æsilegasta brúðarrán Íslandssögunnar. Sættir tókust þó síðar. Oddur varð prestur í 

Grindavík við mikinn orðstír og var m.a. upphafsmaður að sjóslysavörnum á Íslandi. 

Af honum er mikil saga sem endar í Bandaríkjunum.” (ferlir.is/?id=4210). 

Ketill Ketilsson (1823-1902) dannebrogsmaður og útvegsbóndi í Kotvogi, stundum 

nefndur Mið-Ketill vegna þess að hann tók við búi af föður sínum og Ketill sonur hans 

tók svo við búi af honum, hefur ekki viljað vera minni maður en Vilhjálmur í 

Kirkjuvogi og byggði kirkju úr timbri á Hvalsnesi í Miðneshreppi, en þá jörð átti hann. 

Kirkjuna lét hann síðar rífa og byggja aðra stærri og íburðarmeiri úr tilhöggnu grjóti. Sú 

kirkja var vígð 1887 og stendur enn. 
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 Jamestown akkeri mynd:ferlir.is 

           Jamesson strandið 

Hafnarbúar vöknuðu á morgni hvítasunnudags 26.júní 1881 við að stórt seglskip 

hafði strandað við Hvalsnes á milli Hestaklettsa og Þórshafnar gegnt Kotvogi í 

Kirkjuvogshverfi. Þeir sem fyrsti komu á vettvang sáu að skipið var mannlaust þar sem 

seglbúnaðurinn hafði verið horfin. Þetta seglskip mun hafa verið með þeim allra stæðstu 

seglskipum sem komið höfðu til Íslands fram að því. Skipið var fullhlaðið af unnum 

viði af mismunandi tegundum meðal annars harðviði og allt kjörviður. Sömdu menn við 

sýslumann um kaup á þessum timbri og eru mörg hús byggð úr þessu efni ekki bara hér 

á Suðurnesjum líka einnig fyrir austan. Akkeri Jamestown stendur í Höfnum til sýnis.  

      

 

 

Gamla flugstöðin á Keflavíkurflugvelli     

Flugvöllurinn fyrr og nú.  

Keflavíkurflugvöllur var byggður af Bandaríkjaher í síðari heimstyrjöldinni og var opnaður 

23.mars 1943. Flugvöllur þessi var mikilvægur áningarstaður fyrir herflugvélar á leið sinni 

yfir Norður – Atlantshaf í heimstyrjöldinni. Flugvöllurinn komst í eigu Íslendinga árið 1946 

og eftir stríðið var flugvöllurinn mikilvægur í uppbyggingu almannaflugs milli Evrópu og 

Ameríku. Flugvöllurinn var einnig mikilvægur fyrir Bandaríkjaher þar sem flugvélar í þá tíma 

höfðu ekki flugþol til að fljúga beint til Evrópu þá millilentu vélarnar hérna með hermenn sem 

áttu að gegna sinni herskyldu í Evrópu. Bandaríkjastjórn byggði upp flugvöllinn og sá um 

allan flugvallarrekstur og réð til sín verktaka til að byggja völlinn. Mikilvægi flugvallarins í 

alþjóðaflugi minnkaði með árunum. Framför hafa verið í flugi þar sem nýju vélarnar eru með 

meira flugþol en áður, og í dag þá fara flugvélarnar  í einni ferð frá Bandaríkjunum til Evrópu 
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án þess að þurfa að millilenda. Í millilendingu þá fékk flugvélin meira eldsneyti til að komast 

á áfangastað. 

Vorið 1951 nánar tiltekið 7. maí gerðu Íslendingar og Bandaríkin með sér varnarsamning 

og í þeim samningi stóð meðal annars að bandarískt varnarlið myndi hafa sínar bækistöðvar á 

Keflavíkurflugvelli til ársins 2006. Bandaríkjastjórn sá að mestum hluta um reksturinn, þá 

aðalega kostnaðinn við flugvöllinn sjálfan, en Flugmálastjórn Keflavíkurflugvallar sá um alla 

borgarlega flugstarfsemi í samræmi við samþykktir Alþjóðaflugmálastjórnarinnar. 

Uppbygging varnastöðvarinnar fór að mestu fram við flughlaðið og flugstöðina og komu 

snemma fram þær hugmyndir að aðskilja alþjóðaflugvöllinn og herflugvöllinn en ekki varð að 

þeim áætlunum fyrr en á níunda áratug síðustu aldar. 

 

 

 

Flugstöðin  

Tvö Íslensk flugfélög stunduðu millilandaflug til og frá Íslandi á upphafsárum 

flugsins.Voru það Loftleiðir hf. sem flugu til Evrópu og Bandaríkjanna en Flugfélag Íslands 

hf. sem flaug einungis til meginlands Evrópu og Bretlands. Þegar vélar þessara félaga 

stækkuðu og “þotuöldin” hófst á sjöundaáratugnum fluttu bæði félögin starfsemi sína til 

Keflavíkur en innanlandsflugið hélt áfram að vera í Reykjavík. Flugfélögin sameinuðust svo í 

Flugleiðir hf. árið 1973. Árið 1958 fóru tæplega 44 þúsund farþega um Keflavíkurflugvöll en 

árið 2007 voru farþegar komin í um 2,2 milljónir, einnig vörur sem fluttar voru með frakt árið 

1958 var það um 1.200 lestir en árið 2007 var það komið í 60.000 lestir. 

 Flugstöð Leifs Eiríkssonar. 

Flugstöð Leifs Eiríkssonar var tekin í notkun árið 1987 þá til að aðskilja almannaflug og 

alla starfsemi varnaliðsins. Bandaríkjaher og Íslendingar skiptu með sér kosnaðinum við gerð 

flugvallarins og greiddi Íslenska ríkið 1/3 af heildarkostnaðinum. Allur rekstur flugvallarins 

var í höndum Flugmálastjórn Keflavíkurflugvallar til árins 1998 þegar flugvöllurinn varð 

ríkiseign og stofnað var félag til að reka flugvöllinn og úr urðu ríkisstofnanir Fríhöfnin á 

Keflavíkurflugvelli og Flugstöð Leifs Eiríkssonar sem var svo sameinað í eitt félag. Flugstöð 
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Leifs Eiríkssonar hf. var stofnað með lögum á Alþingi í maí árið 2000 og tók það félag við 

öllum rekstri flugstöðvarinnar, fasteignum og öllum skuldbindingum.   

 

25.mars 2001 var suðurbygging flugstöðvarinnar tekin í notun en með henni stækkaði 

flugstöðin um 17.000 fermetra og þann dag gekk í gildi  Schengen vegabréfasamstarfið. Ekki 

var nóg að byggja nýja flugstöð við gömlu bygginguna heldur urðu miklar breytingar á 

norðurbyggingu flugstöðvarinnar líka. Norðurbygging var upphaflega um 22.000 fermetrar en 

var stækkuð uppí 39.000 fermetra þessi breyting var gerð á árunum 2005 og lauk vorið 2008. 

Í  dag er Flugstöðin glæsileg bygging og var flugstöð valin flugstöð árins 2009 og fengu allir 

starfsmenn sem vinna í flugstöðinni gullmedalíu afhenta.  
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Varnarliðið 

Ríkisstjórnir Íslands og Bandaríkjanna sömdu um stofnun Varnarliðsins á Íslandi árið 1951 að tilmælum 

Norður-Atlantshafsbandalagsins – NATO Keflavíkurstöðin  í daglegu tali kölluð „Keflavíkurflugvöllur“ eða 

„Völlurinn“  var herstöð Bandaríkjahers og Atlantshafsbandalagsins á Miðnesheiði við Keflavíkurflugvöll.  

Herstöðin var tekin í notkun eftir að Íslendingar og Bandaríkjamenn gerðu tvíhliða varnarsamning árið 1951. 

Eftir lok kalda stríðsins fækkaði hermönnum á stöðinni jafnt og þétt þar til að Bandaríkjamenn yfirgáfu formlega 

stöðina í lok september 2006. Þá hafði stöðin verið rekin í 55 ár. Í dag nefnist svæðið Ásbrú og þar starfar Keilir, 

miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs varnaliðssvæðinu bæði þann Íslenska og Bandaríska. 

 

   Hermenn að taka niður fána í síðasta skipti á Keflavíkurflugvelli 

Á upphafsárunum í flugturninum sáu hermennirnir um öll herflug og Íslendingar um öll 

alþjóðleguflugin. Flugmálastjórn Keflavíkurflugvallar tók við allri stjórn loftfara á 

flugvellinum 1955 og hefur annast alla aðflugsstjórn fyrir Keflavíkurflugvöll og 

Reykjavíkurflugvöll frá árinu 1978. 

 

 

 

 

Merking nafnsins Ásbrú. 

Ásbrú er brúin sem goðin byggðu milli Miðgarðs og Ásgarðs og sést frá jörðu sem 

regnbogi. Annar endi Ásbrúar er á himni, hjá Himinbjörgum þar sem Heimdallur býr. 

Ásbrú er mjög sterklega byggð, hún mun þó brotna í Ragnarrökum þegar 

Múspellssynir ganga yfir hana. Samkvæmt norrænni goðafræðinni þá er rauði liturinn í 

regnboganum (Ásbrú) eldur sem brennur á himni. Eldurinn varnar því að hrímþursar og 

bergrisar gangi upp brúna. 
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Á hverjum degi ríða æsir eftir Ásbrú til urðarbrunns þar sem er dómsstaður goðanna. 

Urðarbrunnur stendur undir rót Asks Yggdrasils. Við Urðarbrunn eru nornirnar Urður, 

Verðandi og Skuld. Þór getur hins vegar ekki farið eftir Ásbrú til að komast á dómsstað. 

Hann þarf að vaða miklar ár til að komast á leiðarenda. 

Í Gylfaginningu segir um þetta: 

21. Körmt ok Örmt 

ok Kerlaugar tvær, 

þær skal Þórr vaða 

hvern dag 

er hann dœma ferr 

at aski Yggdrasils, 

þvíat Ásbrú 

brennr öll loga, 

en heilug vötn flóa. 

 

Saga Ásbrúar: 

Þegar varnaliðið yfirgaf svæðið ákvað forsetisráðaneytið að koma þessu svæði í 

borgarleg not og fékk til þess Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar ehf  eða Kadeco það 

verkefni. Markmiðið var að breyta og hafa umsjón með eignum á svæðinu. Með að 

breyta er átt við að breyta rafmagni frá bandarískum tenglum yfir í íslenskt og gera 

þannig íbúðarhúsnæði tilbúið til notkunnar.  Fjöldi nýsköpunarfyrirtækja eru staðsett á 

gamla varnarsvæðinu og er þar einnig staðsettir háskólagarðar þar sem nemar búa á 

meðan þau eru í námi.  Ásamt því að vera með menntafyrirtækið Keilir sem hefur hátt í 

600 nemendur sem stunda nám við háskólabrú eða menntastoðir. Á Ásbrú er einnig 

starfræktur  grunnskóli sem er útíbú frá Njarðvíkurskóla  og leikskóli sem rekin er í 

Hjallastefnunni. Á Ásbrú er einnig matsölustaður og kjörbúð svo svæðið er orðið að 

litlu samfélagi mennta og vísinda.  
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Fiskveiðar og hafnarframkvæmdir í Reykjanesbæ 

Framan af öldum hafa fiskveiðar verið mikilvægur þáttur í fæðu Íslendinga. Vísbendingar 

eru um sjósókn frá Suðurnesjum síðan fyrir árið 1300. Fór sjósókn vaxandi á komandi öldum 

vegna hækkandi fiskverðs. Í fyrstu var aðeins fiskað til neyslu innanlands, en snemma eftir 

aldamótin 1300 var farið að selja fisk til Noregs. Frá því að Reykjanesið fór að byggjast hafa 

verið gerðir út bátar þaðan. Útgerð var frá Keflavík, Ytri-Njarðvík, Innri-Njarðvík og Höfnum 

frá upphafi og hefur verið helsta atvinnugrein á svæðinu síðan. 

 

 

Þegar fyrst var farið að flytja fiskinn út var hann aðeins unninn í skreið. Aðferðin við að 

vinna fiskinn var að hann var slægður og kviðflattur um leið og hann kom á land og síðan 

staflað þar sem hann var látinn bíða fram í miðjan aprílmánuð, en þá var hann hertur. Fiskur 

sem kom á land eftir að hersla hófst var hertur jafnóðum. Herslan tók langan tíma, en yfirleitt 

var fiskurinn ekki orðinn fullharður fyrr en í lok júnímánaðar. Ef  ekki tókst vel til neituðu 

kaupmenn að taka við fiskinum. Á þessum árum var íslenska skreiðin munaðarvara sem var 

aðallega borðið af efnuðu fólki Norður – og Mið – Evrópu.  

Árabátur 

 

Um aldamótin 1700 voru bátar í Njarðvík litlir eða minni en feræringar, en sú stærð virðist 

hafa hentað þurrabúðarmönnum vel. Fram eftir 18. öldinni var útgerð nokkuð mikil, en 

minnkaði þegar fór að líða á öldina. Njarðvíkingar áttu reyndar bara hluta af bátunum sem 

voru gerðir þaðan út, en þaðan voru gerðir út margir aðkomubátar. Það var reyndar 

mismunandi á milli ára hvað þeir voru margir. Margir þessara báta voru líka svokallaðir 

inntökubátar, en þeir voru báta bænda og embættismanna annars staðar frá sem fengu að 

leggja báta sína upp gegn greiðslu til ábúenda.   

Þorskanet voru fyrst kynnt á Suðurnesjum um 1770 var eftir það nær eingöngu gert út með 

net frá Njarðvík og Keflavík. Býlin sem gerðu það voru Keflavík, Vatnsnes, Ytri-Njarðvík, 

Narfakot og Innri-Njarðvík. Undir aldamótin fór aðeins að bætast við þann afla sem kom á, en 

á árunum eftir aldamótin varð aftur aflabrestur sem stóð í nokkur ár. Var því ákveðið að 

takmarka fjölda báta sem máttu vera á veiðum frá Keflavík og Njarðvík af því menn voru 

búnir að komast að því að það var ekki netunum sjálfum að kenna að ekki kom jafnmikill 

fiskur á land og menn vildu heldur væri ástæðan sú að bátarnir væru of margir og of mörg net 

í sjónum á sama tíma. 

Um svipað leyti komu upp deilur milli stiftamtmanns og eftirlitsmanns, meðal annars um 

netadeiluna og voru þeir ekki sammála um takmarkanirnar sem var búið að setja. Vildi 

eftirlitsmaðurinn, sem varð svo stiftamtmaður, losa um allar þær takmarkanir sem var búið að 

setja. Bændur komu sér saman um að hefja veiðar seinna en vanalegt var, en ekki voru allir 

sem áttu aðkomubáta sammála þessu. Sköpuðust þá deilur milli bænda á svæðinu og 

aðkomumanna. Árið 1810 voru settar nýjar reglur um netaveiðar sem voru ekki eins strangar 

og þær gömlu. Eftir það varð sátt um netanotkun og fyrsta viðurkenning stjórnvalda á því að 

að netaveiðar Suðurnesjamanna væri eðlilegur atvinnuvegur. 

Síðustu tvo áratugi 18. aldarinnar var ekki mikið af fiski sem kom í land vegna aflabrests, 

oftast bara rétt í meðallagi. Upp úr því var tekin ákvörðun um að takmarka þorsknetanotkun, 

en ekki var tekið mikið mark á reglugerðinni sem var sett.  

Eitthvað var um að kaupmenn sæktust eftir saltfiski en það var mikið minna um það en 

skreiðina. Það var ekki fyrr en komið var fram á 18. öldina sem saltfiskvinnsla fór að aukast 

og fór líka að aukast að aðkomubátar kæmu til Njarðvíkur og gerðu þaðan út. Vertíðin stóð 
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frekar stutt eða frá miðjum febrúar og fram í maí. Bátar fóru samt á sjó allt árið ef veður og 

aðstæður leyfðu. 

Íslendingar voru staðnaðir í sinni útgerð og fiskvinnslu og þótti erftitt að fá þá til að breyta 

um aðferðir. Norðmenn komu til landsins til að kynna nýjar aðferðir seinna hluta 18. aldar og  

fóru íslendingar að veiða meira í þorsknet og saltfiskvinnsla jókst. 

Fyrri hluta 19. aldar var upphaf þilskipaútgerðar á Íslandi og í Njarðvík hóf fyrsta skipið 

siglingar árið 1817. Reyndar stóð sú útgerð ekki lengi, en henni var hætt aftur 1839. Þilskipin, 

eða skúturnar eins og þessi skip voru líka kölluð, voru dýr í rekstri og stóðu útgerðirnar því 

ekki undir kostnaði. 

Þilskip 

Árabátaútgerð tók við af þilskipaútgerðinni, en þeir bátar voru miklu minni og ódýrari í 

rekstri. Helsta útgerð í Njarðvík alla 19. öldina var árabátaútgerð. Á vetrarvertíðinni var 

aðallega veitt í net, en þó voru í gildi takmarkanir um netaveiðum þó svo að þeim væri lítið 

fylgt eftir framan af öldinni. Utan vertíðar var veitt á handfæri og línu. Árið 1874 voru settar 

mjög strangar reglur um netaveiðar og árin á eftir var lítið um fisk í sjónum, alla vega kom 

lítið af honum í land. Þar með voru sett lög um að utanaðkomandi menn fengju að koma á 

vertíð, þeir sem fylgdu ekki þeim lögum þurftu að borga háar sektir. 

Enn var gert út á net og vakti uppgangur í útgerð í Keflavík og nágrenni litla hrifningu hjá 

mönnum annars staðar við Faxaflóann. Vildu Hafnfirðingar banna netaveiðar en yfirvaldið 

var Suðurnesjamönnum hliðholt og fannst ekki ástæða til þess að banna þær með öllu, en 

fannst samt ástæða til þess að setja um þær reglur og þá til hagsbóta fyrir netaveiðimennina 

sjálfa. Var það gert árið 1820. Fjórum árum seinna var reglugerðin felld úr gildi og hélst 

friður um netaveiðarnar næstu 10 árin. Enn og aftur komu upp deilur um netaveiðar árið 1833 

og aftur var farið fram á það við yfirvöld að veiðarnar yrðu bannaðar. Eftir nokkurt þras var 

það hins vegar ekki samþykkt þar sem mikið var flutt af saltfiski úr landi sem fékkst mjög hátt 

verð fyrir auk þess sem margir höfðu atvinnu af því að búa til netin og gera við þau. 

Um miðja 19. öldina lifðu Suðurnesjamenn nær eingöngu á útgerð og sóttust margir í að 

komast á vertíð annars staðar af landinu. Um 1870 var t.d. ekki óalgengt að Innnesjamenn, 

þ.e. menn frá Reykjavík, Hafnarfirði, Álftanesi og Seltjarnarnesi, komu með báta sína og 

gerðu þá út frá Keflavík fyrri hluta vertíðarinnar. Þeir voru á þessum árum mun betur útbúnir 

til veiða en Suðurnesjamennirnir og veiddu því mun betur. Voru heimamenn ósáttir við þetta 

og árið 1886 bundust þeir samtökum um að  leyfa engum öðrum að gera út frá svæðinu þá 

vertíðna. Hafð nú dæmið snúist við og upphófst enn ein netaveiðideilan, nú vildu heimamenn 

banna netaveiðar þar sem þeir héldu því fram að þær sköðuðu fiskigengd á þeirra veiðisvæði. 

Var því sett bann við netaveiðum í Garðskagasjónum eftir þær deilur. Fljótlega á eftir var vart 

við betri veiði. Eitt af fyrstu lögum sem sett voru á Alþingi eftir að það fékk löggjafarvald 

voru lög um þorsknetalagnir í Faxaflóa. 

Seinni hluta sjöunda áratugar 19. aldarinnar breyttist bátalag með tilkomu hins svokallaða 

Engeyjarlags. Varð það til þess að vinnan varð léttari og öryggi sjómanna jókst. 

Bátur með Engeyjarlagi 

Vinnudagur sjómanna var mjög langur yfir vertíðarnar. Það var farið út á sjó milli kl. 4 og 

5 á morgnanna og komið aftur í land um 12 klst. seinna. Þegar búið var að borða var farið að 

gera að aflanum og svo undirbúa næsta dag. Voru menn þá oft að til kl. 9 eða 10 á kvöldin. 

Vertíðarnar yfir voru þrjár, vetrarvertíð, vorvertíð og haustvertíð. 

Aðallega veiddu menn þorsk á þessum árum en seinni hluta 19. aldar vaknaði áhugi á að 

fara að veiða síld. Lengi vel vildu menn ekki veiða hana því hún þótti ekki matur hér á landi 

þó svo að í löndunum í kringum okkur hafi hún þótt herramanns matur. Fyrst var byrjað að 
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veiða hana til beytu, en seinna til manneldis. Þorskurinn var aðallega saltaður á þessum tíma 

og voru Suðurnesjamenn og Reykvíkingar fyrstir til að salta þorskinn. Aðrir landshlutar 

byrjuðu nokkrum áratugum seinna.   

Í gegnum aldirnar hefur verið mikil útgerð í Njarðvík en lendingarstæði fyrir bátana var 

ekki gott. Víkin var opin fyrir veðri og vindum og nokkuð skerjótt. Bryggjur voru yfirleitt 

byggðar af útgerðarmönnunum sjálfum og á þeirra kostnað þó svo að ríkisjóður veitti 

stundum styrki til bryggjusmíða og hafnarframkvæmda. Bryggjurnar sem voru byggðar voru 

því litlar og aðeins fyrir báta útgerðarmannanna sjálfra. Stór skip gátu ekki komið að landi og 

var það erfitt fyrir útgerðirnar þegar þurfti að flytja til þeirra salt og aðrar nauðsynjar. 

Fyrsti vélbáturinn kom til Keflavíkur árið 1907 og svo til Njarðvíkur árið 1911. Breyttust 

þá vinnubrögðin við sjósóknina auk þess sem þessi breyting kallaði á betri hafnaraðstöðu. 

Eina bryggjan í Keflavík var í eigu verslunar – og útgerðarfélagsins H. P. Duus hf. en 

útgerðarmenn aðrir höfðu afnot af henni gegn gjaldi og alltaf voru að koma upp deilur vegna 

bryggjunnar. Árið 1912 var ákveðið af hreppsnefnd að láta gera könnun varðandi byggingu 

almennilegrar hafnar og var gerð úttekt til að finna út hvað hentaði best. Árið eftir komu fram 

tillögur og kostnaðaráætlun, en ekkert varð úr framkvæmdum. Um þetta leyti var mönnum að 

verða ljós nauðsyn þess að hafa góðar hafnir í landinu. Fenginn var verkfræðingur til að meta 

nokkra staði og var Njarðvík einn af þremur stöðum sem varð fyrir valinu. Kom þá upp deila 

milli Keflavíkur og Njarðvíkur því Keflvíkingar voru ekki sáttir við að Njarðvík yrði 

framtíðar hafnarsvæði. Enn varð því ekkert um að byggð yrði almennileg höfn. Um 1930 

komu upp hugmyndir um að byggja farskipahöfn á Vatnsnesi og var gerð úttekt á því. Lagðist 

vitamálastrjóri gegn þeirri hugmynd og áfram var þrasað um hvar ætti að byggja höfn. Þegar 

norskur verktaki vildi byggja höfn á Vatnsnesi voru útgerðarmenn í Keflavík ekki sammála 

og vildu reyna að smíða bryggju í Keflavíkurgróf. Þótt það hins vegar ógerlegt og aftur var 

talað um að byggja höfnin á Vatnsnesi, en þá voru ekki til peningar í framkvæmdirnar. Er líka 

talið að ekkert hafi orðið úr framkvæmdunum þá vegna ósættis heimamanna. Vorið 1932 var 

svo loksins orðin sátt um byggingu farskipahafnar á Vatnsnesi og var hafist handa við 

byggingu tveimur árum seinna. Höfninni var illa haldið við og voru gerðar miklar bætur á 

henni og hún lengd árið 1942. 

Á árunum 1927-1928 var byggð lítil bryggja og í Innri-Njarðvík fyrir trilluútgerð sem 

rekin var af bræðrum þar, auk þess sem þeir létu líka byggja þar fiskhús. 

Árið 1940 komu upp fyrstu hugmyndir um byggingu landshafnarinnar Keflavík-Njarðvík. 

Kreppuárin fóru illa með sjávarútveginn, en það var ekki fyrr en seinni heimstyrjöldin hófst 

að fiskverð fór aftur hækkandi og réttist úr kúttnum hjá útvegsfyrirtækjum. Var höfnin þá líka 

í miklum fjárhagserfiðleikum og illa gekk að fá lán til byggingar hafnarinnar. Bauð þá Karvel 

Ögmundsson að fyrirtæki hans lánaði peninga til framkvæmdanna og var byrjað að byggja 

Frystihúsbryggjuna í Ytri-Njarðvík. Lauk því verki árið 1948. Engar hafnarframkvæmdir voru 

í Innri-Njarðvík nema að bátabryggjan þar var lagfærð árið 1953. 

Enn og aftur komu upp deilur um hafnarmálin og vildu Keflvíkingar láta laga gömlu 

trébryggjuna á Vatnsnesi eftir að bandarískt olíuflutningaskip lenti í óhappi þar í vondu veðri í 

byrjun árs 1956. Fengust bætur fyrir og vildi vitamálastjóri að bótaféð yrði notað til að bæta 

bryggjuna í Njarðvík en Keflvíkingar vildu það ekki, vildu að trébryggjan yrði endurbyggð. 

Var það samþykkt fyrir rest og afgangurinn af peningum var notaður til að lengja bryggjuna í 

Njarðvík. Enn varð ekkert úr framkvæmdu við hafnargerð í Njarðvík þó svo að 

Bandaríkjamenn hefðu boðist til aðbyggja þar uppskipunarhöfn sem einnig gæti nýst sem 

bátahöfn. Árið 1960 komu bæjarstjórn Keflavíkur og hreppsnefnd Njarðvíkur sér saman um 

að bæta þyrfti aðstöðuna við Landshöfnina þar sem hún væri ófullnægjandi, en gekk illa að fá 

fjárveitingar í endurbætur. Það var ekki fyrr en 1963 sem hafist var handa við stækkun 
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Landshafnarinnar í Ytri-Njarðvík og var ytri garðurinn afhentur fullbúinn 1966 og svo 

Suðurgarðurinn árið 1970. 

Árið 1982 var hafist handa við byggingu olíuhafnar í Helguvík fyrir Bandaríkjaher og 

stóðu framkvæmdir þar yfir til ársins 1988.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listafólk 
 

Tónlistarmenn 

   Rúnar Júlíusson 

Guðmundur Rúnar Júlíusson var fæddur 13.apríl 1945 í Keflavík. Rúnar var sjálfmenntaður bassa leikari og 

spilaði með mörgum hljómsveitum þar á meðal ðe lónlí blú bojs, Hljómar og svo GCD með Bubba Morthens. 

Rúnar spilaði einnig með gullaldarliði Keflavíkur í fótbolta og var einnig í landsliði Íslands í Fótbolta. Rúnar lést 

5.desember 2008.Rúnar var öflugur í hljómsveitum því hann var í 7 hljómsveitum, Hljómar, Trúbrot, Gimsteinn, 

Áhöfnin á Halastjrnunni, Thors hamar, Ðe lonlí blú bojs og GCD.  

 

Vilhjálmur Vilhjálmsson 

Vilhjálmur var fæddur 11.apríl 1945 í Merkinesi í Höfnum. Vilhjálmur var lagahöfundur. Vilhjálmur var í 

hljómsveit Ingimars Eydals og  söng oft með systur sinni en kom einnig fram sem sjálfstæður söngvari. 

Vilhjálmur var flugmaður og vann í Luxemburg hjá CargoLux fram á síðasta dag. Vilhjálmur lést 28.mars 1978. 

 

Ellý (Eldey) Vilhjálmsdóttir 

Ellý eins og hún var alltaf kölluð var fædd 28.desember 1935 í Merkinesi í Höfnum. Ellý var mikil 

dægurlagasöngkona og söng með Hljómsveit Bjarna Böðvarssonar sem er faðir Ragga Bjarna, kk sextettinn, 



37 

hljómsveit Svavars Gests. Einnig söng hún með sjálfstæðum söngvorum eins og Ragga Bjarna, Einar Júlíussyni 

og bróður sínum honum Vilhjálmi Vilhjálmssyni. Ellý lést 16.nóvember 1995. 

 

Jóhann Helgason 

Jóhann er fæddur í Keflavík og uppalinn í Keflavík. Hann er mikill lagahöfundur og söngvari þó hann hafi 

gefið út fleiri lög sem lagahöfundur. Jóhann hefur samið lög fyrir marga listamenn og má nefna lagið Söknuður 

sem Vilhjálmur Vilhjálmsson söng og gerði frægt um árið. Jóhann er fysti Íslendingurinn til að fá 

tónlistarsamning erlendis og hljóðritaði tvö lög fyrir Orange Music í London ásamt því að vera í fjögur ár í 

samstarfi við Chappell útgáfufyrirtæki.  

 

 Magnús Þór Sigmundsson 

Magnús er fæddur og uppalinn í Njarðvík. Hann byrjaði sinn tónlistarferil á því að spila í hljómsveitinni 

Nesmönnum þar sem hann kynntist Jóhanni Helgasyni og unnu þeir mikið saman í tónlistinni eftir að 

hljómsveitinn hætti. Magnús er mikill lagahöfundur og hefur hann samið mörg dægurlög fyrir aðra söngvara má 

þar nefna Ást sem Ragnheiður Gröndal söng um árið og gerði vinsælt. Einnig hefur Magnús gert vinsælar 

barnaplötur. 

 

 

 Magnús Kjartansson 

Magnús Jón Kjartansson er fæddur í Keflavík 6.júlí 1951. Magnús byrjaði snemma í tónlist, þá á trompet. 

Magnús lærði einnig píanóleik undir handleiðslu Ragnars Björnssonar um tveggja ára skeið ásamt því að læra 

tónfræði, hljómfræði og tónlistarsögu. Magnús er afkastamikill tónlistarmaður og hefur  séð um 

útsetningu,upptökustjórnun ásamt því að spila á hljóðfæri á hátt í 200 hljómplötum hjá virtum 

hljómlistarmönnum.  

 

 

Jóhann G. Jóhannsson 
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Jóhann er fæddur í Keflavík 22.febrúar 1947. Jóhann lék á Bassa og stofnaði ásamt bróður sínum Eiríki 

hljómsveitina Óðsmenn og komu þeir söngkonunni Shady Owens á framfæri. Jóhann var svo seinna meir mikill 

laga og textahöfundur og átti ekki erfitt með að semja létta dægurlagatexta. 

 

Þórir Baldursson 

Fæddur og uppalin í Keflavík fæddur þann 29.mars 1944 og er mikill tónlistarmaður, hefur unnið með 

frægum stjörnum erlendis eins og Elton John og Donna Summer á diskótímanum í Þýskalandi. Þórir er bróðir 

Maríu Baldursdóttur konu Rúnars Júlíussonar. Þórir er djasspíanókennari og kennir við Tónlistarskóla FIH. Þórir 

er útsetjari, lagasmiður og spilar á píanó. 

 

 Þorsteinn Eggertsson 

Þorsteinn er fæddur í Keflavík 25.febrúar 1942. Þorsteinn var söngvari hjá  KK sextettnum ásamt fleiri 

hljómsveitum. Þorsteinn fór til Kaupmannahafnar 1963 og lagði stund á myndlistarnám ásamt því að verða 

fréttaritari Alþýðublaðsins í Kaupmannahöfn.  Þorsteinn fór að semja dægurlög og eru til um 400 lög eftir 

Þorstein sem hann hefur samið.  

 

 

 Sigurður Guðmundsson 

Sigurður eða Siggi í Hjálmum er fæddur í Keflavík og alin upp í Njarðvík, fæddur 15.mars 1978.  Sonur 

Gróu tónlistarkennara og Guðmundar sem er klassískur söngvari og syngur með Orfeus sönghópnum. Siggi 

stofnaði hljómsveitina Hjálma  með Guðmundi (Kidda) vini sínum. Siggi spilar á gítar, hljómborð og slagverk, 

sem sagt fjölhæfur tónlistarmaður. 

 

 Guðmundur Kristinn Jónsson: 

Guðmundur er fæddur og uppalin í Keflavík hann er fæddur 25.september 1975. Guðmundur spilar á gítar og 

stofnaði hann hljómsveitina Hjálmar með félaga sínum Sigurði (Sigga). Guðmundur er lagasmiður og útsetjari 

ásamt upptökustjórnun.  
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  Davíð Ólafsson 

Davíð er fæddur og uppalin í Keflavík hann er fæddur 30.janúar 1969. 

Davíð er menntaður í klassískum söng og er bassi. Davíð byrjaði söngnám sitt í Tónlistarskólanum í Keflavík 

undir handleiðslu Árna Sighvatsonar en lauk svo því námi við Söngskólanum í Reykjavík. Davíð hefur sungið 

með óperum erlendis m.a. í Sviss, Bandaríkjunum og Þýskalandi. 

 

  Jóhann Smári Sævarsson 

Jóhann er fæddur og uppalinn í Keflavík, fæddur 2.október 1966. Jóhann er Menntaður í klassískum söng og 

er bassi. Jóhann byrjaði sinn söngferil í Tónlistarskólanum í Keflavík undir handleiðslu Árna Sighvatsonar en 

lauk því við Nýja Tónlistarskólann í Reykjavík og fór í framhaldsnám í söng til Royal College of Music og 

Royal Academy of Music í London. Jóhann fiktaði eitthvað við leikslist og tók þátt í nokkrum uppfærslum á 

vegum Leikfélags Keflavíkur. Jóhann hefur sungið erlendis í Evrópu þá aðallega. 

 

   Bjarni Thor Kristinsson 

Bjarni er fæddur og uppalinn í Njarðvík, hann er fæddur 2.maí 1967. Bjarni byrjaði sinn tónlistarferil í 

Tónlistarskóla Njarðvíkur undir handleiðslu Ragnheiðar Guðmundsdóttur. Hélt svo áfram í söngnámi í 

Söngskóla Reykjavíkur og fór í áframhaldaldinám  óperudeild Tónlistarháskólans í Vín. Eins og Davíð og 

Jóhann þá er Bjarni einnig bassi. Bjarni var aðalbassasöngvari í þjóðaróperunni í Vín í 3 ár en snéri sér svo að 

lausamennsku og hefur sungið í fjölda ópera í borgum um allan heim. 

 

 

 Hljómar: 

Hljómar voru rokkhljómsveit af Suðurnesjunum, stofnuð 5. október árið 1963 og starfaði í sex ár, eða til 

ársins 1969. Hljómar voru ein vinsælasta hljómsveit Íslands á ofanverðri 20. öld, og með henni hóf 

bítlamenningin innreið sína á Íslandi fyrir alvöru. Fyrstu meðlimir hennar voru Gunni Þórðason gítar, Rúnar 

Júlíusson bassi, Eddi Kristins trommur, Elli Björns var rhythma gítar, og Einar Júlíusson söngur. Einsi Júl hætti 

sem söngvari eftir aðeins 3 mánuði. Karl Hermannsson tók við af honum, Shady Owens söng einnig með 

Hljómum í smá tíma. 
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Leikarar: 

 

 Davíð Guðbrandsson 

Davíð er fæddur og uppalinn í Keflavík, fæddur  6.desember 1979. Davíð hóf sinn leikferil aðeins 15 ára 

gamall þegar hann lék í Stígvélaða kettinum í uppfærslu hjá Leikfélagi Keflavíkur. Davíð er útskrifaður úr 

Listaskóla Íslands í leiklist og hefur leikið í fjölda leikverkum á sviði, leiknum þáttum í sjónvarpi og 

kvikmyndum. 

  Jón Páll Eyjólfsson 

Fæddur og uppalin í Keflavík fæddur 19.apríl 1970. Jón Páll byrjaði sinn feril hjá Leikfélagi Keflavíkur. Jón 

Páll útskrifaðist frá East 15 acting school í London árið 2000. Jón Páll hefur einnig leikstýrt nokkrum verkum 

hérlendis og í London. Jón hefur leikið í nokkrum myndum ásamt því að leika á sviði og hefur einnig leikið í 

nokkrum auglýsingum.  

 

   Friðrik Friðriksson 

Friðrik er fæddur og uppalin í Njarðvík, fæddur  12.apríl 1972. Friðrik útskrifaðist  frá Listaskóla Íslands 

1998. Eftir útskrift hefur Friðrik leikið hjá Þjóleikhúsinu, Leikfélagi Reykjavíkur og Leikfélagi Íslands. 

Friðrik hefur einnig leikið í sjónvarpsþáttum, í auglýsingum og í kvikmyndum. Friðrik er einnig að vinna 

sem leikstjóri og aðstoðarleikstjóri.  

 

 Hanna María Karlsdóttir 

Hanna María er fædd og uppalin í Keflavík hún er fædd 19.nóvember 1948. Hanna 

útskrifaðist frá Leiklistaskóla Íslands 1978 og hefur starfað hjá Leikfélagi Reykjavíkur frá 

útskrift. Hanna hefur leikið á sviði ásamt því að leika í kvikmynd. Hún fékk Grímuna sem 

besta leikkona í aðalhlutverki 2005 fyrir hlutverk sitt í Héra Hérasyni.  

 

Myndlist: 

Myndlistar menn eigum við nóg af það má helst nefna Sossu, Höllu Har, Tobbu og Erling 

Jónsson.   
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Verkefni:  

Hafnir:  

1. Hvað hét maðurinn sem nam land í Höfnum fyrst?  Herjólfur Bárðarsson. 

2. Frá hverjum fékk hann landið? Ingólfi Arnasyni. 

3. Hvaða ár varð Aðalgosið við Reykjanestá? 1226. 

4. Hvað hétu þessar þrjár aðaljarðir í Hafnahreppi? Kirkjuvogur, Merkines og 

Kalmannstjörn.  

5. Af hverju heitir einn bær sem stendur á Kalmannstjörn Junkaragerði?  Erlendir 

menn sem voru kallaðir Junkarar bjuggu þar.  

6. Hvaða ár var íbúðarhúsnæðið rifið sem stóð á landeign Kalmannstjarnar?  1990. 

7. Hvaða frægu systkini áttu heima í Merkinesi?  Ellý og Vilhjálmur Vilhjálmsbörn. 

8. Hvað er talið að Guðrún í Merkinesi hafi heyrt og hvað heitir hóllinn?  Unaðslegan 

álfasöng í Álfahól.  

9. Hvað hétu bæirnir sem voru á landeign Merkinesi?  Merkines I , Merkines II og 

Merkisteinn. 

10. Hvaða ár var Kirkjuvogskirkja byggð? 1860-1861. 

11. Hver byggði Kirkjuvogskirkju?  Vilhjálmur Kr. Hákonarsson. 

12. Hvað kostaði kirkjan?  300 kýrverð. 

13. Hver gerði altaristöfluna og eftir hverju er hún gerð eftir?  Sigurður Guðmundsson 

hún er gerð eftir altaristöflu dómkirkjunnar.  

14. Hver á Kirkjuvogskirkju í dag?  Þjóðminnjasafn Íslands.  

15. Við hvað vöknuðu hafnabúar á hvítasunnudag 26.júní 1881? Stórt mannlaust 

seglskip sem hafði strandað.  

16. Hvað var svo um borð í seglskipinu sem hafnabúar vildu fá?   Viður harðviður og 

kjölviður. 

17. Hvernig fengu hafnamenn farminn? Þeir sömdu við sýslumanninn um að kaupa 

viðinn.  

18. Hvaða þrír forríkir útvegsbændur bjuggi í Kotvogi? Ketill, Ketill og Ketill. 

19. Hvað voru þeir kallaðir? Katlarnir þrír. 

20. Hver er sagan á bakvið Brúðarránið ógurlega? Oddur rænir Önnu af því að hann fær 

ekki að giftast henni.  
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21. Hvað gerði Mið-Ketill til að verða ekki minni maður en Vilhjálmur? Hann byggði 

kirkju í Hvalsnesi.  

22. Hvenar var hún vígð? 1887  

23. Hvað er Gunnuhver? Hver útá Reykjanesi sem Gunna steypti sér í eftir rifrildi við 

lögmann.  

Flugvöllurinn:  

24. Hvaða ár var flugvöllurinn opnaður í Flugstöð Leifs Eiríkssonar? 1987 

25. Fyrir hvað fengu allir starfsmenn flugstöðvarinnar medalíu árið 2009? Hann var 

kosin besti flugvöllur í Evrópu 

26. Hvað hétu flugfélögin sem voru á upphafsárunum? Loftleiðir og Flugfélag Íslands. 

27. Hvaða ár var gerður varnaliðssamingur? 1951 

28. Hvaða dag og ár opnaði Keflavíkurflugvöllur í fyrsta sinn? 23.mars 1943 

29. Öllum stækkunum var lokið árið 2008 hvað hafði flugstöðin stækkað ALLS á 

þessum tíma? 17000+39000=56000 fermetrar 

30. Af hverju var Keflavíkurflugvöllur svona mikilvægur í byrjun? Flugvélar í byrjun 

voru ekki mjög langdrægnar og var Ísland mittá milli Bandaríkjanna og Evrópu þess 

vegna millilentu vélar hérna til að fá eldsneyti.  

31. Hvað nefnist litla menntasamfélagið sem áður hýsti varnaliði á Keflavíkurflugvelli? 

Ásbrú. 

32. Hvaðan er nafnið Ásbrú komið? Íslenskri Goðafræði. 

 

 

 

Keflavík: 

1. Hvaða ár var Keflavík, Njarðvík og Hafnir sameinaðir?  11.júní 1994 

2. Hvað voru margir búsettir í Keflavík 1762?   8 manns 

3. Hvaða ár varð Keflavík að verslunarhöfn?  1602 

4. Hvaða bæjarfélugum þjónaði Keflavík á þessum árum? Garði. Leiru og Njarðvík. 

5. Hvenær hætti Danakonungur að sjá um verslun í Keflavík?   1763 

6. Hver tók við af Danakonungi? Almenna Verslunarfélagið sem var stofnað eftir að 

danakonungur hafði yfirgefið staðinn. 

7. Hvað gerðist tveim árum síðar eða árið 1765? Kaupmaðurinn sem tók við versluninni 

tæmdi hana og innsiglaði staðinn. 
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8. Árið 1766 voru húsin orðin 3 hvað hétu þessi hús? Pakkhúsið, kramhús og gamalt hús. 

9. Hvað voru húsin orðin mörg 1788?  Þau voru orðin 9  

10. 1778-1788 voru mjög erfið ár í Keflavík af hverju var það?  Miklir kuldar geisuðu á 

Íslandi ásamt því að Skaftáreldar brutust ú tog bólusótt herjaði á landsmenn. 

11. Hvað voru margir íbúar í Keflavík árið 1820?  51 manns. 

12. Rétt eða rangt:  árið 1799 var Keflavík eini verslunarstaðurinn frá Eyrabakka til 

Hafnarfjarðar? Það mun vera rétt. 

13. Peter DUUS stofnaði verlsun í Keflavík hvaða ár var það og hverjir ráku það með 

honum?  Peter Duus stofnaði verslunina árið 1848 og var það fjölskylda hans sem rak 

það með honum. 

14. Hvenær var Keflavíkurhreppur stofnaður?  1908 

15. Hvenær fékk Keflavík kaupstaðarréttindi? 1949. 

16. Fyrsta Keflavíkurkirkja var byggð í upphafi tuttugustu aldar hvaða ár var það og hvað 

kom fyrir þá kirkju?  Þetta er árið 1900 og kirkjan fauk í miklu óveðri. 

17. Árið 1913 var svo ákveði á safnaðarfundi að fjármagna eina byggingu , hvaða 

byggingu var verið að tala um?  Keflavíkurkirkju. 

18. Hvenær varð svo þessi bygging vígð?  1915. 

19. Búið er að byggja við Keflavíkurkirkju tvisvar sinnum hvænær var það gert og hvað 

var gert? 1965 var kirkjan stækkuð  og árið 1996 var byrjað að byggja við hana 

safnaðarheimili og lauk þeim framkvæmdum árið 2000. 

 

 

Njarðvík: 

1. Hverjum gaf Ingólfur Arnason landnámsmaður jörð í Njarðvík?  Hann gaf frænku 

sinni Steinunni gömlu jörðina. 

2. Árið 1637 bjó prestur einn hjá Grími Bergsyni hver var sá prestur?  Hallgrímur 

Pétursson. 

3. Hvað bjuggu margir í Njarðvík samkvæmt manntali 1703?  74 manns á 14 heimilum. 

4. Hvað hét fyrsti skólameistarinn hjá Lærða skólanum?  Sveinbjörn Egilsson. 

5. Hvað gerði þessi maður annað en að vera skólameistari? hann samdi sálminn heims 

um ból, þýddi biblíuna yfir á Íslensku og hann var mikið skáld. 

6. Hvaða ár var Njarðvík fyrst sjálfstætt bæjarfélag? 1889 

7. Njarðvík missti sjálfstæði sitt til Keflavíkurhrepps hvaða ár var það? 1902. 
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8. Hvaða ár varð Njarðvík aftur sjálfstætt? 1942. 

9. Hvaða ár fékk Njarðvík Kaupstaðarréttindi? 1976. 

10. Hver stóð fyrir því að Innri njarðvíkurkirkja yrði byggð?  Ásbjörn Ólafsson. 

11. Hvaða ár varð Innri Najrðvíkurkirkja vígð? 18.júlí 1886. 

12. Hvenær varð Innir Njarðvíkurkirkja endurvígð?  1944. 

13. Á hvaða árum varð Ytri Njarðvíkur kirkja byggð? 1969-1979 

14. Hvenær var Ytri Njarðvíkur kirkja vígð? Sumardaginn fyrsta 1979. 

 

Fiskveiðar: 

1. Hvernig var fiskurinn fluttur út fyrst? Hann var flutturút sem skreið. 

2. Hvað tók það langan tíma að herða fiskinn?  Það tók mjög langan tíma, frá miðjum 

apríl til lok júní. 

3. Hvað er inntökubátur?  Það eru bátar bænda og embættismanna annars staðar frá sem 

fengu að leggja bátana sína upp gegna greiðslu til ábúenda. 

4. Hvaða ár komu þorskanetin? 1770. 

5. Hvaða bæjir notuðu eingöngu net við sínar fiskveiðar?  Keflavík, Vatnsnes, Ytri 

Najrðvík, Narfakot og Innri Njarðvík. 

6. Hvaða deilur komu upp á milli stiftamtsmaður og eftirlitsmanns?  Þetta voru 

netadeilur um takmarkanir við notkun á netinu.  
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Leikir 

Leikir eiga einnig mjög vel við í kennslu þegar verið er að fjalla um sögu. Nokkrir leikir 

sem hægt er að fá í leikjabankanum sem Ingvar Sigurgeirsson hefur umsjón með af 

vefslóðinnni www.leikjavefurinn.is. Hér koma nokkrar leikjatillögur með þessari kennslubók. 

Leikurinn Að segja sögu þar sem markmiðið er að nemandinn hlustar, eflir 

hugmyndaflugið og hugkvæmni ásamt því að efla skilning. Leiklýsing: Nemendur sitja í hring 

og einhver nemandi hvíslar einu orði í eyra hvers þátttakanda. Nemendurnir verða að leggja 

orðin á minnið. Fjölbreytileiki orðanna gerir leikinn skemmtilegri. Leiðsögumaður er valinn 

sem svo segir sögu svæðisins og ekki væri slæmt að fá orð sem ekki lengur í notkun í íslenskri 

tungu s.s. þurrabúð eða sæbýli. Leiðsögumaðurinn lýsir svo því sem fyrir augu ber, stoppar 

stundum frásögnina og biður þátttakendur um aðstoð með því að fá upp orðin sem þeir voru 

með. Svona gengur sagan þangað til allir í hringnum hafa lagt sitt fram við að gera söguna 

áhugaverða.    

Leikurinn Gettu hvaða hlutur þetta er getur verið mjög skemmtilegur leikur þegar verið 

er að skoða híbýli fólks frá fyrri tímum. Fyrst má skoða hlutina á myndum og gera sér í 

hugarlund hvernig þeir litu út í raunveruleikanum. Síðan búa nemendurnir til spjöld sem lýsa 

hlutnum og fara svo nemendur í vettvangsferð í byggðasafnið og skoða þar m.a. hlutina með 

eigin augum. Þegar búið er að skoða hlutina og er komið aftur í skólann er farið í leik sem 

líkist „Alias“ orðaleiknum og ættu nemendur þá ekki að vera í vandræðum að útskýra fyrir 

hver öðrum þá hluti sem fyrir augu bar í vettvangsferðinni.  

Skemmtilegt væri að fara í Ratleik, hann er hægt að fara í hvar sem er á svæðinu. Það þarf 

bara að vera búið að undirbúa hann vel og ákveða hvort um væri að ræða að finna staði eftir 

korti eða að tengja saman námsgreinar og skoða náttúruna í leiðinni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leikjavefurinn.is/
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