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Inngangur 

Verkefnasafn þetta er lokaverkefni mitt til B.Ed. prófs við kennaradeild 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Verkefnasafnið er unnið með það í huga að gera 

heildstætt safn staðfærðra verkefna um heimabyggðina, ætlað til kennslu átta til tíu 

ára barna við Grunnskóla Reyðarfjarðar. Verkefnin eru fjölbreytt en eiga það flest 

sameiginlegt að til að vinna þau þarf að fara í vettvangsferðir.  

Verkefnasafninu fylgir greinargerð í sér riti. Í greinargerðinni fjalla ég um 

Reyðarfjörð og þær miklu breytingar sem þar hafa átt sér stað. Ég viðra ýmsar 

hugmyndir að verkefnum sem vinna má með nemendum, bæði hugmyndir sem ég hef 

notað hér í verkefnasafninu og hugmyndir sem seinna verða notaðar. Einnig er þar að 

finna kafla um Grunnskóla Reyðarfjarðar sem þetta verkefnasafn er sérstaklega samið 

fyrir og tek ég þar skólahúsnæðið, aðstöðu til náms á skólalóðinni og áherslur skólans 

til umfjöllunar.  

Við vinnu þessa verkefnasafns hef ég haft kenningar Howards Gardner um 

fjölgreindir og hugmyndir fræðimannanna John Dewey og Jean Piaget um 

hugsmíðihyggju að leiðarljósi.  

Götukort á tússtöflu í stærðinni 120 sinnum 60 sentimetrar fylgir með 

verkefnasafninu. Það var hugmynd eiginmanns míns að fara þessa leið þegar ég 

leitaði ráða hjá honum um hvernig væri best að gera varanlegt götukort sem hver 

hópurinn af öðrum gæti unnið með.  

Gert er ráð fyrir að verkefnin séu prentuð á spjöld og tímaröð sé yfirleitt ekki 

bindandi þó vert sé að skoða heildarsamhengið áður en farið er að vinna með þau. Á 

spjöldunum koma fram markmið verkefnanna, framkvæmd og sá fróðleikur sem 

höfundur telur mikilvægastan en auk þess er alltaf gott að hafa Sögu Reyðarfjarðar 

eða annan aukafróðleik við höndina. 

Verkefnasafnið er langt frá því að vera tæmandi og á ég þegar margar hugmyndir að 

verkefnum sem ég mun bæta inn í seinna. Sum verkefnanna hef ég þegar prófað með 

nemendum en önnur ekki.  
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Verkefni um örnefni 

Markmið 

Að nemendur kynnist og læri sögur tengdar örnefnum. 

Að nemendur átti sig á hvernig örnefni verða til.  

Að nemendur þekki nokkur örnefni úr heimabyggðinni. 

 

Framkvæmd 

Byrjað er á umræðum um örnefni og hvað orðið örnefni getur þýtt. Nemendur nefna 

nokkur örnefni sem þeir þekkja og kennari skráir niður.  

Að loknum umræðum les kennari nokkrar stuttar sögur og lýsingar á stöðum sem 

fylgja hér með sem fróðleikur. Nemendum er ekki gefið upp nafn staðanna fyrr en 

þeir hafa komið með nokkrar hugmyndir.  

Verkefni unnið í pörum eða þriggja manna hópum. Göngukort Ferðafélags 

fjarðamanna af Reyðarfirði notað auk þess sem hver hópur hefur samskonar kort sem 

er án örnefna (t.d. hægt að byrja á að láta nemendur draga kortið upp á A3 blað eða 

kennari hefur slíkt kort tilbúið, nauðsynlegt að hafa sem flestar ár inni á kortinu til að 

auðvelda nemendum staðsetningar). Nemendur finna örnefni á göngukortinu og skrá 

inn á auða kortið. 

Einnig er fróðleik um örnefni lætt að í öllum ferðum sem farnar eru gangandi eða 

með rútu.  

Fróðleikur 

Hér eru nokkrar sögur sem hægt er að nota og tengjast þær allar Hólmanesi og er því 

tilvalið að nota þær til að útbúa stiklur til að taka með þegar farið er í gönguferð um 

þetta svæði: 

Utarlega á Hólmanesinu Eskifjarðarmegin er eyri sem gaman er að ganga út á. 

Á eyri þessari er hægt að finna fjölbreytt úrval skelja. Hvað nafn er líklegt að 

þessari eyri hafi verið gefið? (Skeleyri).  

Á Hólmum í Reyðarfirði var eitt sinn fjármaður að nafni Ögmundur. Eitt sinn 

var hann með féð Eskifjarðarmegin í Hólmanesinu og beitti því á þara í bás 

eða viki við sjóinn en þar er öðrumegin þunn brík eða kambur sem gengur 

fram í sjóinn. Ögmundur var þarna með féð þar til hann flæddi uppi og sá sér 

ekki burtfarar von. Brim var að vaxa og sá hann dauðann fyrir dyrum. Tók 

hann þá það til bragðs að pjakka með broddstaf sínum gat í gegnum 
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fyrrnefnda brík og komst svo þar í gegn með allt féð (Einar Bragi 

Sigurðsson,1971:122). Gat þetta eða dyr gekk undir ákvðnu nafni eftir þetta, 

hvaða nöfn koma ykkur í hug? Ögmundargat heitir það og má þess geta að 

bríkin ofan af því er hrunin en örnefnið er samt enn við lýði.  

Sagt er að eitt sinn hafi grá hryssa synt frá Eyri sem er við sunnanverðan 

Reyðarfjörð, yfir fjörðinn, og komið á land sunnan til á Hólmanesi og stigið á 

land í bás sem þar er. Hvaða nöfn koma nemendum í hug á þennan stað? 

(Gránubás). 

 

Eitt sinn bjó á Hólmum bóndi ásamt þremur sonum sínum og var einn þeirra 

blindur. Þegar bóndinn dó áttu synirnir þrír að erfa jörðina til jafns en 

bræðurnir tveir sem höfðu sjón voru illir í sér og ákváðu að hafa hlut blinda 

bróðursins af honum. Þeir fengu hann til að samþykkja skjal sem sagði til um 

að hans hlutur af landinu væri aðeins eitt sker lítið og gróðurlaust sem er suður 

af Stórhólma. Þegar blindi bróðirinn var nýbúinn að eignast skerið rak á það 

reyðarhval og fékk skerið nafn eftir það. Hvaða nafn kemur nemendum í hug? 

(Reyðarsker).  

Bræður þess blinda tóku hvalinn af  honum og var það kært til biskups. Þegar 

biskup kom austur gerðu hinir illu bræður sér lítið fyrir og settu hann í 

áralausan bát og ýttu frá landi í bás einum í fjörunni. Biskup rak yfir fjörðinn 

og kom að landi á höfða við Eyri. Básinn og höfðinn hafa sömu byrjun í nafni, 

hvað heita þessir staðir? (Biskupsbás og Biskupshöfði). 

Þess má geta í lokin að jörðin var dæmd af bræðrunum og gerð að prestssetri 

(Einar Bragi Sigurðsson, 1971:117-118).  

 

Hvers vegna hét þorpið Búðareyri? 

Örnefnin Búðará, Búðareyri og Búðarmelur benda til þess að innst í firðinum hafi 

verið verslunarstaður frá fornu fari. Engar tóttir af búðum sjást nú á Búðareyri en til 

eru heimildir um þær frá því fyrir árið 1900 (Guðmundur Magnússon, 2003:52-54). 

Hvers vegna heitir fjörðurinn Reyðarfjörður?  

Fjall eitt utarlega í firðinum sunnanverðum heitir Reyðarfjall og líkist það reyðarhval 

séð utan af hafi. Fjörðurinn dregur nafn sitt af þessu fjalli (Guðmundur Magnússon, 

2003:9).  

Vangaveltur í lokin: Á vegurinn sem gerður var til að minnka umferðina í gegnum 

bæinn alltaf að heita Hjáleið eða heitir hann kanski Ægisgata eins og elsti hluti hans? 

Hvar er fólk statt ef það er á göngu á Línuveginum? En Vatnsveitustígnum? Ættu 

þessir staðir að fá önnur nöfn eða  eru þetta fín nöfn? 
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Náttúrufyrirbæri  

Markmið 

Að nemendur kannist við náttúrufyrirbæri í sjón.  

Að nemendur þekki hugtök yfir ýmis landform og merkingu þeirra. 

Að nemendur fjalli um landfræðileg hugtök.  

Að nemendur læri að greina fyrirbæri á loftmynd. 

 

Framkvæmd  

Byrjað er á að lesa landlýsingu af Reyðarfirði fyrir nemendur. Hugtök yfir 

náttúrufyrirbæri  eru rædd. Eru einhver hugtök sem nemendur kannast við, og eru 

einhver sem nemendur hafa aldrei heyrt um áður. 

Orðabókaverkefni unnið. Hugtökum sem nemendur þekkja ekki er skipt með 

nemendum og fletta þeir þeim síðan upp í orðabók. Hver nemandi kynnir niðurstöður 

sínar.  

Farið er í gönguferð og nemendur svipast um eftir náttúrufyrirbærum í umhverfinu. 

Til dæmis væri tilvalið að fara niður á brúna yfir Búðará og ganga upp göngustíginn 

meðfram ánni. Dæmi um spurnigar sem má spyrja: Taka nemendur eftir melnum hinu 

megin við ána? Sjá þeir hvernig áin rennur sumsstaðar í djúpum giljum? Kannast þeir 

við hylina í ánni?  

Verkefni unnið í hópum, hentug stærð er þrír saman í hópi eða paravinna. Eitt eintak 

af loftmynd af Reyðarfirði eða kort með hæðarlínum er notað fyrir hvern hóp. Hægt 

er að vinna þetta verkefni úti á skólalóðinni eða inni í kennslustofunni. Hóparnir 

merkja þau náttúrufyrirbæri sem eiga við inn á loftmyndina/kortið.  

Fróðleikur 

Landlýsing: 

Reyðarfjörður er stærstur Austfjarða, um 30 km langur og 6 km breiður yst en 

mjókkar þegar innar dregur. Innst er fjörðurinn 1-2 km á breidd. Reyðarfjörður er 

umlukinn hvassbrýndum, svipmiklum fjöllum. Inn í fjöllin skerast dalir og kvosir af 

ýmsum stærðum og gerðum. Út með firðinum liggja dalirnir hærra og eru minni og 

eru flestir ekki annað en hvilftir. Úr flestum dalanna falla ár og hafa sumar þeirra 

grafið djúp gil og gljúfur. Undirlendi er víðast hvar lítið nema í fjarðarbotninum en 

þar eru grösugar eyrar. Um miðbik fjarðar sunnan megin gengur fram stutt og breitt 
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nes. Víða má sjá malarhjalla í landslaginu og er Búðarmelurinn gott dæmi um slíkt 

(Einar Þórarinsson, Einar Hjörleifsson, Hálfdán Björnsson, Ragnheiður 

Þórarinsdóttir, Skarphéðinn Þórisson, Þórður Júlíusson, 1984:10-11).  

Listi yfir náttúrufyrirbæri sem geta átt við með verkefni:

á 

ás 

dalur 

eiði 

engi  

eyja 

eyri 

fjall 

fjara 

fjörður 

flói 

gil  

gljúfur 

háls 

holt 

hóll 

hólmi 

hlíð 

hnjúkur 

hryggur 

hæð 

höfði 

hvilft 

jökull 

kleif 

klettur 

kvos 

laut 

leiti 

lón 

lækur 

melur 

mói 

mýri 

nes 

ós 

sandur 

sker 

tangi 

tjörn 

vatn 

vík 

vogur 

völlur 

 

Hugmynd að þessu 

verkefni er að hluta til 

fengin úr Verkefnasafninu 

Heimabyggðin (Ingólfur 

Á. Jóhannesson, Ingvar 

Sigurgeirsson, 

Guðmundur Sigvaldason, 

Tryggvi Jakobsson, 

Guðmundur Ingi 

Leifsson. 1984:1).
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Göturnar í bænum  

Markmið 

Að nemendur læri að nota kort af nánasta umhverfi.  

Að nemendur læri að þekkja bæinn sinn og göturnar í honum.  

Að nemendur þekki til þróunar heimabyggðarinnar, t.d. byggingaframkvæmda og búsetu.  

Að nemendur átti sig á áhrifum búsetu á umhverfi.  

Að nemendur kynnist landnotkun í heimabyggðinni og geti lýst henni.  

 

Framkvæmd  

Verkefnasafninu fylgir götukort sem prentað er á tússtöflu 120 x 60 sentimetrar. Nöfn gatna 

eru ekki prentuð á kortið. Byrjað er á því að athuga hvaða götur nemendur þekkja og þær 

merktar inn á kortið. Síðan er farið í gönguferð um það svæði sem vantar upplýsingar um og 

fleiri götur merktar inn á kortið eftir því sem vitneskja nemenda eykst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Tússtafla með götukorti af Reyðarfirði. 

 

Kort frá árinu 1999 er skoðað og borið saman við nýtt kort af bænum.  

Til íhugunar: 

Hafa orðið einhverjar breytingar á bænum? Hvers vegna? Hvar í bænum eru mestu 

breytingarnar? Er búið að byggja hús við allar göturnar sem komnar eru inn á nýja kortið? 

Hvað var áður á þeim svæðum sem nú er búið að byggja á? Ef einhver ætlar að byggja 

íbúðarhús eða fyrirtæki, má hann þá byggja það hvar sem hann vill? Hvers vegna þarf reglur 

og skipulag í bæjum? Hvernig er skipulagið á Reyðarfirði, hvar er íbúðarbyggð og hvar eru 

fyritæki? Er þessu tvennu einhversstaðar í bænum blandað saman? Hvers vegna ætli álverið sé 

svona langt frá bænum?   
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Götukort frá árinu 1999 og 2010.  

Berið kortin saman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Kort af Reyðarfirði frá árinu 1999. 

 

 

Mynd 3. Kort af Reyðarfirði frá árinu 2010. 
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Húsin í bænum 

Markmið 

Að nemendur læri nöfn á gömlum húsum.  

Að nemendur átti sig á hvaða hluti þorpsins er gamall og hvar eru nýrri hverfi.  

 

Framkvæmd  

Sama kort og göturnar voru merktar inn á er notað.  

Byrjað er á því að kanna hvort nemendur búa í húsi sem hefur nafn eða þekkja einhver nöfn 

húsa. Þau hús sem nemendur þekkja eru merkt inn á kortið. Nemendur eru spurðir að því hvar 

þeir telji elsta hluta bæjarins vera. Síðan fer fram umræða innan bekkjarins um það hvort það 

eru bara gömul hús sem bera nafn og hvort fólk sé enn að nefna húsin sín. 

Farið í gönguferð  um útbæinn og athugað hversu mörg húsanna þar eru merkt með nafni. Allt 

sem kemur fram í gönguferðinni er fært inn á götukortið. 

Næst fara nemendur í litlum hópum um nánasta umhverfi skólans til að athuga nöfn á húsum. 

Einn hópur fer á Mánagötu, annar á Heiðarveg, sá þriðji á Holtagötu og Lundargötu og fjórði í 

Brekkugötu, Árgötu og Eyrarstíg. Gott er að skipta verkum með hópmeðlimum svo allir hafi 

hlutverk. Dæmi um skiptingu hlutverka gæti verið á þessa leið: Einn tekur að sér ábyrgð á að 

verkið sé framkvæmt, annar tímavörslu svo komið sé til baka á réttum tíma, einn leitar eftir 

nöfnunum á húsunum og einn skráir niður. Þegar komið er til baka færa hóparnir niðurstöður 

sínar inn á kortið.  

 Ef enn vantar nöfn á hús er nú farið á bókasafnið og albúm með myndum af gömlum húsum 

skoðuð. 

       Mynd 4. Merking á Ásgerði 8. 



14 

 

Ratleikur, húsin í bænum 

Markmið 

Að nemendur kynnist sögunni í gegnum leik.  

Að nemendur þjálfist í að nota kort af umhverfinu.  

Að nemendur þjálfist í að miðla fróðleik til annarra. 

Að nemendur þjálfist í að þyggja fróðleik frá jafningjum.  

 

 

Framkvæmd  

Nemendum er skipt í hópa og fær hver hópur eitt spjald með fróðleik tengdum þeim húsum 

sem hann á að finna og stafræna myndavél. Á annarri hlið spjaldsins er götukort af 

Reyðarfirði. Engir tveir hópar fá eins spjald. Á hverju spjaldi er um fjóra staði að ræða og 

þurfa nemendur að fara á staðinn og taka mynd því til sönnunar að þeir hafi verið á réttum 

stað.  

Áður en lagt er af stað má benda nemendum á að þeir mega fara hvaða leið sem þeir telja vera 

stysta og er um að gera að nota göngustíga sem víða eru á milli hverfa. Þar sem um 

mimunandi langar leiðir getur verið að ræða eru allir sem ljúka verkefninu sigurvegarar en 

ekki eingöngu þeir sem koma fyrstir til baka.  

 

Í framhaldi af ratleiknum gerir hver hópur glærusýningu með myndunum og þeim fróðleik 

sem var í verkefninu. Þessum fróðleik miðla hóparnir svo til hinna hópanna á kynningu.  

 

Hér á eftir eru fjögur spjöld fyrir ratleik; samkomuhúsin, veitingastaðir, verslanir og 

fiskvinnsla.  

Fleiri hugmyndir að spjöldum eru; bílaverkstæði, matvælafyrirtæki, hernumin hús, 

skólastofnanir og póstur og sími.  
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Ratleikur með myndavél að vopni 

Verkefni nr. 1 

Samkomuhúsin 

 

 

Fyrsta samkomuhús Reyðfirðinga var hús Bindindisfélagsins, Skál, sem staðsett 

er utarlega í bænum og er eitt af litlu 

íbúðarhúsunum fyrir utan Selsteinshæð, 

næstum beint fyrir neðan kirkjugarðinn í 

útbænum.  

Svona lítur Skál út:  

Farið á staðinn og takið mynd. 
                                                                         Mynd 5. Skál. 

 

Gamli skólinn leysti Skál af hólmi sem samkomuhús þegar hann var tekinn í 

notkun árið 1916 og gegndi því hlutverki í 30 ár. Finnið gamla skólann sem nú 

er félagsmiðstöð fyrir grunnskólabörn og smellið einni mynd af honum.  

 

 

Þriðja samkomuhús Reyðfirðinga 

var í stórum samkomuskála sem 

keyptur var af setuliðinu og 

notaður til skemmtanahalds næstu 

10 árin. Braggarnir standa ekki í 

dag en ein þeirra bygginga sem 

sjást á þessari mynd stendur enn. 

Finnið staðinn og takið mynd af 

svipuðum slóðum.  
              Mynd 6. Búðareyri.  

 

 

Strax meðan bragginn var í notkun var farið að huga að nýju samkomuhúsi og 

hafist handa við að byggja það og það síðan vígt árið 1956. Samkomuhús þetta 

heitir Félagslundur og er enn í dag notað annað slagið fyrir leiksýningar og aðra 

viðburði þó margar samkomur fari fram í skólanum og íþróttahúsinu. Gangið nú 

að Félagslundi og takið eina mynd.  
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Ratleikur með myndavél að vopni 

Verkefni nr. 2 

Veitingastaðir 

 
 

Þegar þorp fór að myndast á Reyðarfirði um 1890 var Bakkagerði úti í sveit. Nú 

er það inni í bænum og er þar rekið eitt besta farfuglaheimili á landinu og 

veitingastaður, Hjá Marleen. Takið mynd af húsinu.  

 

 

Í litlu sjóhúsi í útbænum var boðið upp á „Fish and chips“  á stríðsárunum. Þetta 

sjóhús er fyrir neðan Sjólyst. Í þá daga stóð húsið alveg við sjóinn og vegurinn 

var fyrir ofan það. Takið mynd af sjóhúsinu.  

 

Sagt er að eitt sinn hafi listmálarinn Jóhannes Kjarval verið spurður hvað væri 

list og hann svarað að það væri  að borða 

kjötsúpu á hótel KHB á Reyðarfirði. Kjarval 

virðist eitthvað hafa ruglast á list og lyst. Á 

myndinni sjáið þið hvernig hótelið leit út í þá 

daga. Finnið nú húsið sem er við Búðargötu og 

takið mynd af því. Leggið einnig á minnið hvað 

það heitir í dag.  

Mynd 7.  Hótel KHB 1938. 

 

Húsið sem þið sjáið á myndinni og heitir 

Hótel Búðareyri hefur breyst mikið frá því 

þessi mynd var tekin. Upphaflega var þetta 

íbúðarhús og hét Bólstaðir. Húsið hefur 

margoft tekið breytingum og er nú orðið að 

stóru hóteli og heitir í dag Fjarðahótel. Takið 

eina mynd af því.  

Mynd 8. Hótel Búðareyri. 
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Ratleikur með myndavél að vopni 

Verkefni nr. 3 

Fiskvinnsla 

 

Í húsinu sem Stríðsárasafnið er núna í var einu sinni frystihús sem bar nafnið 

Fjallfrost vegna þess hvar það var staðsett. Takið mynd af þessu húsi.  

 

Fiskverkun GSR fluttist árið 1968 í stórt hús niður við sjó en hafði áður verið í 

bragga í Spítalakampinum. Hjá GSR var verkaður saltfiskur og söltuð síld. Nú er 

Launafl með verslun og verkstæði í þessu húsi sem stendur við Hjáleiðina og er 

rétt hjá Tannlæknastofunni. Finnið húsið og takið mynd af innganginum í 

verslunina.  

 

Í þessum húsum var loðnubræðsla til húsa. Fyrst 

hét fyrirtækið Síldarverksmiðja Ríkisins en 

seinna S.R. Mjöl h/f. Þegar hætt var að bræða 

var steypufyrirtækið BM Vallá með aðstöðu 

þarna í nokkur ár af því það þurfti mikla steypu í 

allar nýju byggingarnar í bænum. Takið eina 

mynd af þessum byggingum.                                   Mynd 9. Bræðsluhúsin. 

 

Einu sinni var frystihús starfandi á Reyðarfirði. Það 

hét fyrst Íshús KHB en síðustu árin sem starfað var í 

fyrirtækinu hét það Skinney Þinganes vegna þess að 

það hafði sameinast fyrirtæki frá Hornafirði. Gulu 

og grænu húsin stand enn þó engin      starfsemi sé 

Mynd 10.  Íshús KHB.                         þar eins og er. Takið mynd af einhverju húsanna.   
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Ratleikur með myndavél að vopni 

Verkefni nr. 4 

Verslanir 

 

Gunnarsbúð var rekin af hjónunum Höllu Einarsdóttur og Gunnari Hjaltasyni frá 

árinu 1969- 1987. Nú búa Halla og Gunnar í húsinu sem búðin var í og reka þar 

einnig Saumastofu Höllu. Finnið húsið sem er við Austurveg og takið mynd af 

því.  

Á þessari mynd má sjá bruna sem varð á Reyðarfirði árið 1999. Húsið sem þarna 

brann var í fyrstu í eigu Síldarverksmiðju ríkisins og gekk 

undir nafninu Bræðsluhótelið. Seinna var þarna íbúð á efri 

hæð og matvælafyrirtækið Austmat á þeirri neðri. Þegar 

húsið brann var búið í því en allir íbúar komust heilir út. 

Núna er verslunarmiðstöðin Molinn á þessari lóð. Takið 

mynd af Molanum.                                                                 Mynd 11. Húsbruni  árið 1999. 

 

Í þessu húsi rak KHB verslun frá árinu 1938. Nú er olíufélagið N1 með 

starfsemi á neðri hæðinni. Takið mynd af húsinu.  

 

 

      Mynd 12. Verslunarhús KHB 1938. 

Byggingavöruverslun KHB gekk undir nafninu Bjössabúð. Maðurinn sem vann 

þar hét Björn Jónsson og var oftast kallaður Bjössi í búðinni. Þegar 

skemmtistaðurinn Kaffi Kósý opnaði á þessum stað fannst mörgum að það hefði 

frekar átt að halda gamla nafninu og skemmtistaður gæti alveg heitið Bjössabúð. 

Finnið staðinn og takið mynd af þessu fallega gamla húsi.  
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Að átta sig á áttunum  

Markmið 

Að nemendur læri hverjar höfuðáttirnar fjórar eru. 

Að nemendur átti sig á legu staðarins.  

Að nemendur kynnist hugtökunum inneftir, úteftir, uppeftir og niður eftir og átti sig á 

tengingu þeirra við legu fjarðarins.  

Að nemendur kynnist völdu svæði í nágrenninu með því að teikna einfalt kort með eigin 

táknum.  

 

Framkvæmd  

Umræður um hvernig við getum áttað okkur á áttunum. Íslandskort skoðað og reynt að finna 

út frá því hvenær það snýr rétt miðað við legu staðarins. Nokkuð auðvelt er að miða út frá 

firðinum sem liggur nánast í austur/vestur innst. Þegar búið er að finna út úr þessu eru veggir 

kennslustofunnar merktir með einkennisstaf hverrar höfuðáttar. Síðan er farið út á skólalóðina 

með A4 blað sem merkt hefur verið með höfuðáttunum fjórum. Nemendur leggja blaðið á 

borð úti á skólalóðinni og snúa því rétt miðað við hvernig áttirnar eru merktar á það. Síðan 

teikna nemendur kort af skólalóðinni á blaðið.  

Til umhugsunar: 

Í bænum er einnig mjög oft talað um inneftir, úteftir, upp eftir og niður eftir/niðreftir. Hvaða 

áttir eru þetta? Tengist þetta eitthvað firðinum og fjöllunum? 
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Fegurð  

Markmið 

Að nemendur átti sig á að það ber ekki öllum saman um hvað er fallegt. 

Að nemendur læri að bera virðingu fyrir umhverfinu.  

Að nemendur þjálfist í að afla upplýsinga og setja fram á myndrænan hátt.  

 

Framkvæmd  

Byrjað á umræðum um það hvaða staðir í Reyðarfirði nemendum finnast fallegir. Fer það eftir 

veðri eða einhverju öðru hvort staður er fallegur? Þetta má sannreyna með því að skoða 

myndir af sama staðnum í mismunandi veðri. Var misjafnt hvor myndin nemendum þótti 

fallegri? Getum við gert stað ljótan með því að skilja eftir okkur rusl? Skoða myndir úr 

ferðamannabæklingum og af póstkortum. Taka nemendur eftir einhverju sérstöku sem 

einkennir þessar myndir? Unnið með samanburðarmynd af Fjarðahóteli að vori og að sumri, 

nemendur ræða málin í hópum og kynna svo niðurstöður hópanna.  

Farið  í gönguferð á fallegan stað og athugað  hvað verður á vegi okkar sem er fallegt.  

Könnun gerð á því hvaða staður þykir fallegastur í Reyðarfirði. Hægt er að gera könnunina 

meðal starfsmanna skólans, útí í bæ eða meðal foreldra. Niðurstöður eru færðar inn á súlurit. 

Sá staður sem fegurstur þykir verður heimsóttur og nánar unnið með hann, til dæmis farið 

með áhöld á staðinn og málaðar myndir. Myndavél er höfð með og nemendahópurinn 

myndaður á staðnum.   
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Samanburður á myndum  

Hvor þessara mynda væri hentugri á auglýsingu fyrir hótelið? Hentar kannski hvorug? 

Teljið upp allt sem er gott við myndirnar og allt sem mætti vera öðruvísi að ykkar mati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Mynd 13. Fjarðahótel 1. maí 2011. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

              Mynd 14. Fjarðahótel að sumri. 
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Landnámsmenn  

Markmið 

Að nemendur kynnist sögum af landnámi í heimabyggðinni.  

Að nemendur átti sig á hversu stórt svæði er um að ræða. 

 

Framkvæmd  

Umræður um það hvað nemendur hafa heyrt um landnámsmenn. Hafa þeir heyrt um einhverja 

landnámsmenn í Reyðarfirði? Kennari segir frá Naddoddi sem kom hér við og svipaðist um 

en nam ekki land. Síðan segir hann frá þeim landnámsmönnum sem tengdir eru staðnum.  

Kortaverkefni tengt landnáminu:  

Landnám Ævars, Brynjólfs og Krums merkt inn á kort og litað með sitthverjum litnum. 

Einnig er Reyðarfjall þar sem Naddoddur svipaðist um merkt inn á kortið.  

Í sögu Reyðarfjarðar er landnáminu skipt svo: Brynjólfur nam  innri hluti Reyðarfjarða og 

Eskifjörð að Hólmanesi. Ævar nam land þaðan og inn fyrir botn fjarðar og út með 

suðurströndinni að Þernunesi. Krumur nam land í Hafranesi og til Þernuness, Skrúð og aðrar 

úteyjar og þrjú lönd gegnt Þernunesi (Guðmundur Magnússon, 2003:10).  

 

Fróðleikur 

Fyrstu sögur af mannaferðum við Reyðarfjörð eru sögurnar af Naddoði og mönnum 

hans sem fóru frá Noregi og ætluðu til Færeyja en villtust af leið og rak vestur í haf og 

fundu þar land mikið. Sagt er að þeir hafi gengið á fjall eitt hátt og séð þar víða yfir. 

Fjall þetta heitir nú Reyðarfjall og er sagt að Reyðarfjörður dragi nafn sitt af því. Hér 

er ekki um landnám að ræða heldur landkönnun (Guðmundur Magnússon, 2003:9).  

Fyrstu landnámsmenn í firðinum voru Ævar „gamli“ Þorgeirsson og kona hans 

Þjóðhildur Þorkelsdóttir og Krumur Vémundarson.  

Bróðir Ævars var Brynjólfur Þorgeirsson sem fyrstur nam Eskifjörð (Guðmundur 

Magnússon, 2003:9-10; Íslendingabók, 2011). Ævar og Brynjólfur fóru fljótlega frá 

Reyðarfirði og Eskifirði og byggði Brynjólfur í Fljótsdal en Ævar í Skriðdal.  
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Fyrstu íbúar þorpsins 

Markmið 

Að nemendur þjálfist í að setja sig í spor annarra.  

Að nemendur þekki þróun búsetu í heimabyggðinni.  

.  

Framkvæmd  

Fróðleikur lesinn fyrir nemendur og staðsetningar Bakkagerðiseyrar og Óss skoðaðar á 

götukorti sem er í skólastofunni. Einnig eru Bakkagerði og Kollaleira (gamla húsið) fundin á 

kortinu en hvort tveggja voru sveitabæir á þeim tíma sem fjallað hefur verið um. Hvar eru 

þessir bæir staðsettir núna? 

Til umhugsunar:   

Ímyndið ykkur Reyðarfjörð áður en þorpið fór að myndast. Hvers vegna ætli Norsku 

bræðurnir hafi valið þessa staðsetningu? Hvað unnu þeir við? 

Hvernig haldið þið að Jóni og Guðbjörgu hafi liðið meðan þau bjuggu í kofanum? 

Hvernig  haldið þið að þeim hafi liðið þegar Friðrik var búinn að byggja handa þeim hús og 

þau höfðu vinnu? 

Nemendur fá það verkefni að skrifa eins og þeir séu að skrifa dagbók eða sendibréf. 

Nemendur eru annaðhvort Jón eða Guðbjörg og lýsa breytingunum sem urðu á lífi þeirra. 

 

Fróðleikur 

Í kringum árið 1883 hófu norskir menn útgerð og verslun á Bakkagerðiseyrinni á 

Reyðarfirði og var það byrjunin á því að þorpið sem síðan fékk nafnið Búðareyri fór 

að myndast innst í Reyðarfirði.  

Um þetta leyti bjuggu fátæk hjón, Jón Jónsson og Guðbjörg Jónsdóttir, í kofa á 

Bakkagerðiseyrinni, og auk þess bjuggu Sigríður Oddsdóttir og Guðmundur Jónsson á 

Ósi við Búðarána.  

Norsku mennirnir voru bræður og hétu þeir Otto og Friðrik Wathne. Friðrik lét rífa 

kofann sem Jón og Guðrún bjuggu í og byggja lítið timburhús í staðinn og var það 

nefnt Jónshús en stundum Uppsalir. Jón var samt áfram kenndur við fyrri bygginguna 

og kallaður Jón í Kofa. Friðrik réði Jón og Guðbjörgu í vinnu til sín og sáu þau um að 

gæta gripa hans og unnu einnig við heyskap (Guðmundur Magnússon, 2003:71).  
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Ætt og uppruni  

Markmið 

Að nemendur kynnist þeim möguleika að rekja ættir sínar, jafnvel allt aftur til 

landnámsmannanna.  

Að nemendur kynnist dæmum um það hvers vegna fólk flyst á milli staða.  

Framkvæmd  

Byrjað á umræðum um hversu margir nemendanna eru ættaðir frá Reyðarfirði. Þeir sem hafa 

flutt til staðarins eru spurðir hvort þeir vita um ástæðu þess að Reyðarfjörður varð fyrir valinu. 

Könnun gerð á því hvaðan nemendur eru ættaðir eða hvaðan þeir fluttu til Reyðarfjarðar.  

Athuga hvort foreldrar samþykkja aðgang að Íslendingabók til að vinna verkefni. Sú vinna má 

einnig fara fram heima ef foreldrar velja það frekar. Nemendur athuga hvort þeir eru skyldur 

landnámsönnunum Ævari Þorgeirssyni, Þjóðhildi Þorkelsdóttur og Krumi Vémundarsyni. 

Nemendur geta einnig athugað skyldleika við Ingólf Arnarson og Hallveigu Fróðadóttur, og 

aðra landnámsmenn eða fornkappa sem vekja áhuga þeirra. Ef nemendur eru afkomendur 

einhverra þeirra sem kannaðir eru er hægt að kenna þeim að telja hversu oft á að segja langa 

áður en sagt er amma eða afi. Nemendur geta gert lista yfir forfeður/mæður sína t.d. Egill 

Skallagrímsson og Ásgerður Bjarnadóttir eru 26 sinnum langafi  og langamma mín o.s.frv.  

Gera verður ráð fyrir að einhverjir nemendur tengist ekki Íslendingabók og vinna þeir þá 

önnur verkefni. Tillaga að verkefni fyrir þessa nemendur er að þeir gera stutta kynningu á 

þeim stað sem þeir eru upprunnir á. Nemendur teikna þjóðfána sinn og skjaldarmerki til að 

hengja upp í stofunni og flytja kynningu fyrir hina nemendurna.  
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Þjóðsögur  

Markmið 

Að nemendur þekki þjóðsögur úr heimabyggðinni.  

Að nemendur lesi úr þjóðsögunum fróðleik um ísenska þjóðtrú og þjóðhætti fyrr á öldum.  

Að nemendur þjálfist í að leita að örnefnum á korti.  

Að nemendur átti sig á því hvernig sögur breytast þegar þær berast mann frá manni munnlega. 

Að nemendur kynnist því að endursegja sögur.   

 

Framkvæmd  

 Saga lesin fyrir nemendur eða sögð og leitað eftir örnefnum á korti.  

 Saga lesin eða sögð og leitað í orðabók að þeim orðum sem nemendur skilja ekki.  

 Saga lesin eða sögð og umræður um hvað kemur fram í sögunni sem segir okkur 

hvernig þjóðtrú og þjóðhættir hafa verið áður fyrr.  

 Saga sögð einum nemanda og hann látinn segja þeim næsta og svo koll af kolli uns sá 

síðasti sem heyrir söguna segir hana yfir allan hópinn. Síðan les kennari söguna fyrir 

alla. Umræður um það hversu mikið sagan hefur breyst og hvers vegna hún breytist.  

 Sagan lesin og síðan gera nemendur handrit og  setja upp brúðuleikhús, skuggaleikhús, 

leikþátt eða gera hreyfimynd.  
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Álagablettur 

Álagablettur er sagður vera neðan við Stekkjargilsklett (klettur ofan við rafstöðina) og er sagt 

að Gísli Nikulásson bóndi í Bakkagerði hafi eitt sinn brotið það boðorð að ekki mætti slá þann 

blett. Daginn eftir lá forustusauður hans dauður við túnfótinn (Guðmundur Magnússon, 

2003:76).  

 

Þegar þessi stutta saga er sögð nemendum er tilvalið að vera staddur í Stekkjargilinu. Áður en 

lagt er af stað þangað má taka smá umræðu um örnefni og hvernig þau geta breyst. Gamla 

nafnið á gilinu er Stekkjargil en flestir þekkja þetta gil í dag undir nafninu Rafstöðvargil 

vegna þess að þar er rafstöðin sem byggð var árið 1930 staðsett.  

Það er skemmtilegt að sitja uppá Stekkjargilsklettinum og segja söguna en einnig má sitja á 

álagablettinum fyrir neðan hann. Að þessari sögu lokinni getur verið að nemendur langi að 

heyra fleiri sögur af huldufólki og má þá t.d. segja söguna af Jóni og kóngsdótturinni í Seley 

og benda nemendum á að Seley er fyrir utan fjörðinn þó ekki sjáist þangað frá þessum stað.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Mynd 15. Stekkjargilsklettur og álagabletturinn. 

 



27 

 

Stelpan í Hólmakirkjugarði 

Einu sinni var Hannes biskup Finnsson í kirkjuskoðunarferð á Austfjörðum. Hann kom að 

Hólmum í Reyðarfirði og gisti þar um nóttina, en þá sváfu oft biskupar í kirkjum á ferðum 

sínum. Um nóttina er búið um hann milli grátnanna og altarisins og háttar hann um kveldið, 

en þegar hann hefur legið nokkra stund vakandi sígur að honum svefnmók. Í því sýnist honum 

kirkjan opnast og kvenmaður kemur inn í hana og stekkur með sama upp á fremsta bitann og 

svo bita af bita og stansar á kórbitanum. Biskup stendur upp og segir hver fjandinn þetta sé og 

hvað hann ætli að fara. Í þessu snýr hún við og sama veg til baka ofan af bitanum og út úr 

kirkjunni. Biskup hraðar sér fram kirkjuna og út úr henni og sér hann þá að hún hverfur ofan í 

eitt leiðið norður undan kirkjunni út við garðinn. Hann tekur nokkra steina og leggur á staðinn 

til merkis, fer inn aftur, leggst til svefns og sefur rólega til morguns. Þá kemur prestur til hans 

og býður honum góðan dag, spyr hann hvernig honum hafi sofnast. „Vel“, segir biskup, „úr 

því ég sofnaði“. Svo klæðir hann sig og biður prest að ganga með sér út í kirkjugarð; það 

gjörir prestur. Biskup spyr hann þá að hver muni vera jarðaður á þeim stað er hann lét 

steinana um nóttina. Það segist prestur ekki vita því það séu fá ár frá því hann kom þangað, en 

það geti skeð að gamall kall er lengi hafi verið á staðnum viti um það. Biskup lætur svo kalla 

á kallinn og spyr hann um þetta. Kall segist ekki vel muna það, hann sé farinn að verða 

gleyminn, en loksins rifjar hann það upp að í ungdæmi hans hafi uppvaxandi stelpa verið þar í 

sveitinni er enginn hafi viljað hafa fyrir óþekkt og partísku, og hafi hún orðið úti á 

Eskifjarðarheiði og minnir hann helst að hún væri jörðuð  þarna. (Einar Bragi Sigurðsson, 

1971:149-150).  

 

 

 

 

 

 

 

 Mynd 16. Sálnahliðið á kirkjugarðinum á Hólmum. 
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Íma og Jón á Berunesi 

Jón er maður nefndur, er ég ætla að væri Jónsson; hann ólst upp á Berunesi í 

Kolfreyjustaðarsókn. Var hann smali og sat yfir kvikfé á sumardag í botnum nokkrum. Þar 

komst hann í kunningsskap við huldukonu þá er Íma hét; og eru botnarnir síðan kallaðir 

Ímubotnar. Þeim varð mjög vel á milli, Ímu og Jóni, og var hún hjá honum daglega og nam 

hann af henni ýmsan fróðleik, því Jón var námfús og vel hagorður. Íma sagði honum að móðir 

sín héti Rispa og væri mjög fjölkunnug, enda ætti hún galdrabók eina er hún hefði mjög 

miklar mætur á. Jón bað hana að útvega sér bókina til láns, en hún kvað sér mundi veitast það 

örðugt; þó færði hún Jóni bókina litlu síðar og lærði hann á henni margan galdur og vildi 

aldrei skila henni aftur hvursu sem þær mæðgur leituðu eftir því. Leitaðist Rispa því jafnan 

við að drepa Jón, en hann gat ætíð varið sig, stundum með kveðskap og stundum með öðru 

móti.  

Einu sinni er Jón átti heima á Kolmúla, en var þá staddur út á Vattarnesi, kom þar draugur er 

Rispa sendi honum. Jón rak hann á skip og reri með hann inn að Kolmúla og setti hann niður í 

svokallað Loppudý fyrir neðan tún á Kolmúla, og bar ekki á honum framar.  

Þegar Rispa þóttist verða undir í viðureign þeirra Jóns flutti hún byggð sína yfir fjörðinn og 

settist að í helli einum, í sjávarhömrum milli Kallsskála og Krossaness, og er sá hellir síðan 

kallaður Ímuhellir. Það bar við einn tíma að Jón var á sjó með fleirum mönnum og þurftu að 

fara fram hjá hellismunnanum; og er kom þar að sagði Jón til hinna: „Sígið nú á, piltar“. Þeir 

kipptu þá fast í árarnar og rann skipið með flugferð fyrir hellismunnann, en í því kom glóandi 

fleinn úr hellinum og rétt fyrir aftan skipið. Jón segir þá: „Þetta var mér ætlað, og megið þið 

nú hægja á ykkur“.  

Annan tíma var það að Rispa lagði á Jón að hann skyldi rotna taug frá taug og hár frá hári, 

hvar sem hann væri á landi þá nótt sem hún tiltók. Gríma eða Grímusker heitir nærri Berunesi 

og er aðdjúpt kringum það; tók Jón það til bragðs að hann óð alla nóttina kringum skerið og 

gat svo forðað lífi sínu, því álögin náðu ekki til hans af því hann var fyrir neðan yfirborð 

sjávarins. Margar ljótar skepnur kvaðst Jón hafa séð um nóttina. Hann kvað þá vísur tvær um 

skerið og er þetta önnur: 

Gamalt sker hún Gríma er, 

                                                      gjörð af sjálfum drottni; 

                                                      situr hér, það sjáum vér, 

                                                      sjávar föst í botni. 

(Íslenskar þjóðsögur og ævintýri III, 1958:145-146).  

Nemendur leita á korti að eftirfarandi stöðum: 

Kolfreyjustað, Berunesi, Ímubotnum, Kolmúla, Vattarnesi, Loppudýi og Grímu við 

sunnanverðan Reyðarfjörð og Kallsskála (Karlsskála), Krossanesi og Ímuhelli við 

norðanverðan fjörðinn.  

Þessi saga er einnig tilvalin til umræðu um það hvað er rétt og hvað er rangt, hvernig 

huldukona var Rispa og hvernig Jón var innrættur (Jarþrúður Ólafsdóttir, 1984).  
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Ævintýri af Jóni og kóngsdótturinni í Seley 

Einu sinni fyrir löngu var ungur maður á Hólmum í Reyðarfirði er Jón hét. Hann var fríður 

sýnum, atgervismaður og afbragð annarra ungra manna. Jón var einu sinni í veri í Seley með 

mörgum Reyðfirðingum. Eitt sinn varð honum reikað út í kvöldrökkri er allir voru í skála. Brá 

þá svo undarlega við að hann sér að allir klettar á eynni eru orðnir að húsum, fullum af fólki. 

Loguðu þar björt ljós og var hávaði og gleðskapur allsstaðar. Eitt hús bar af að stærð, fegurð, 

skrauti og viðhöfn. Jón reikar að þessu húsi og vill skyggnast vel inn. Þá opnast dyrnar fljótt 

og vindur sér þar út stúlka svo fögur og skrautbúin að Jóni þótti hún bera af öllum sem hann 

hafði áður séð. Stúlkan heilsar Jóni glaðlega og kurteislega með nafni og bauð hann 

velkominn. „Það er af mínum völdum að þú ert nú kominn. Skal ekki leyna þig því að þú ert 

sá eini maður sem ég hef fellt ást til. Á ég þó góðra kosta völ því faðir minn er konungur álfa 

og byggir höll þessa. Skaltu nú fylgja mér inn“. Greip hún í hönd hans og leiddi hann inn í 

afar skreytt herbergi og sýndi honum alla blíðu. Er hann þar nokkra stund og skilja þau svo 

blíðlega. Aðra og þriðju nótt fer á sömu leið. Þarf ekki að orðlengja að Jón er nú þarna allar 

nætur út vertíðina án þess að félagar hans verði þess varir því enginn sá þar hús nema Jón. 

Þegar leið að lokum vertíðarinnar segir kónsgdóttirin við Jón: „Nú líður að skilnaðartíma því 

þú munt vilja fara heim með félögum þínum sem vant er“. Hann segir að eigi muni hjá því 

komist. „Ekki þykir mér þú launa mér vel ást mína á þér“ segir hún „ef þú reynist mér nú 

ódrengur, því sárt þykir mér að missa þín, enda máttu vita að þunguð er ég orðin af þínum 

tilverknaði. En nú mun ég ekki saka þig fyrir brottförina, ef þú gengst drengilega við barninu. 

Mun ég færa það til skírnar í Hólmakirkju. En gangist þú eigi við því, sem góðum dreng 

sæmir, þá ríður það á lífi mínu og gæfu þinni. Mundu það vel“. Jón hét henni öllu fögru og 

skildu þau svo. Þegar þeir félagar bjuggust alfarnir úr eynni hitti Jón stúlku sína og kvaddi 

hún hann með tárum og minnti hann á loforðið og hvað við lægi. Hann marglofaði og lýsti við 

hana kærleika miklum.  

Að eðlilega löngum tíma liðnum bar svo til að Hólmum, sunnudag einn, er prestur flutti ræðu 

úr stólnum, að barnsvagga, fögur og skreytt mjög, rann inn kirkjugólfið. Ýtti henni áfram 

mannshönd fögur með gull á hverjum fingri. Það þótti öllum víst að væri móðurhönd. En 

enginn sá móðurina. Vaggan stansaði fyrir altarinu. Allir urðu forviða og presturinn sem steini 

lostinn. Hann hrópar þá til safnaðarins af áhuga miklum: „Það er mín trú að hér í þessu Guðs 

húsi sé faðir þessa barns. Bið ég hann að segja til sín svo barn þetta fái hér heilaga skírn“. 

Enginn svaraði. Aftur og í þriðja sinn hafði prestu sömu ummæli, klökkur mjög. En allir 

þegja. Þá lýsir klerkur því að hann megi eigi skíra barnið. Þá hvarf höndin með vögguna, fram 

og út úr kirkjunni og fylgdi þar með sár grátur er dó út í fjarlægðinni. Jafnframt sáu menn að 

Jóni vinnumanni var brugðið. Enda varð hann fyrirlitinn ólánsaumingi upp frá því. (Íslenskar 

þjóðsögur og sagnir IV,1983:83-84).  
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Sænaut á Kollaleiru 

Einu sinni í fyrndinni var það einn sumardag, er þoka lá yfir öllu láglendi, að menn heyrðu þar 

óvenjuleg öskur, óhljóð og læti í nautunum frá Kollaleiru, svo að undir tók í fjöllunum allan 

daginn. En grá dalalæða varnaði mönnum að vita, hvað olli því, fyrr en um kvöldið, að 

nautamaðurinn á Kollaleiru fór að sækja kýrnar. Var þá rofað í þokuna. Hann sér þá, að öll 

leiran er krök af nautu. Voru þar á meðal naut af flestum bæjum, er hann þekkti vel. En annað 

þótti honum kynlegra, að þar var líka fjöldi, er hvergi átti heima í sveitinni, og voru þau öll 

dökkgrá aftur um bak og bóga, en ljósari að neðan. Eitt var þó einkennilegast við þau, að 

keppur eða blaðra mikil var yfir nösum þeirra. Mjög voru nautin eiguleg að sjá. Hann fer nú 

að skilja sveitanautin frá þeim. En þá bregða þau við, og hefja á rás til sævar, og sveitanautin 

með. Maðurinn herðir sig sem best hann getur, að komast fyrir allan hópinn. Þau ókunnu voru 

á undan. Hann fær komist fyrir þekktu nautin og eina kú af þeim óþekktu og slær til hennar 

priki, er hann hélt á og hæfði blöðruna og fossaði blóð úr henni. En kýrin þaut samt á eftir 

hinum, sem hlupu út í sjóinn. Hurfu þær en hún stóð eftir. Hafði hann hana heim með hinum 

nautunum. Kýr þessi var lengi bústólpi Kollaleiru bóndans. Ól hann hvern kálf undan henni, 

og eru þaðan hinar góðu kýr Reyðfirðinga og víðar um Austurland, allar með sænautalit. 

Hefði nautamaðurinn eigi náð kúnni, hefði hann misst allar sveitakýrnar í sjóinn (Jarþrúður 

Ólafsdóttir, 1984).  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    Mynd 17. Kollaleira með Koll í baksýn. 
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Hafmærin á Sléttusandinum 

Einu sinni bjó ríkur bóndi á Eyri við Reyðarfjörð. Eigi er þess getið hvað hann hét eða hvenær 

hann var uppi. Tvö af börnum hans eru nafngreind, sonur, Jón að nafni og dóttir, er Guðrún 

hét. Jón var hygginn maður og stilltur vel, og Guðrún systir hans var kvenna fríðust og talin 

bestur kostur þar um slóðir á þeim tíma. Á Bakkagerði norðan megin við fjörðinn bjó bóndi 

nokkur og var hann búhöldur góður og vel að manni. Sonur hans hét Árni og var gleðimaður 

mikill, hávaðasamur og ófyrirleitinn og verður betur frá því sagt síðar. Þegar Árni var nær 

fulltíða maður fór hann að venja komur sínar að Eyri til að skemmta sér með þeim systkinum 

sem voru á svipuðum aldri og hann. Leið Árna lá inn fyrir Reyðarfjörð og út Sléttuströnd sem 

var löng og ill yfirferðar. Svo kom að Árni bað Guðrúnar og var það auðsótt mál bæði hjá 

föður hennar og henni sjálfri enda var Árni álitlegur og vel fjáreigandi. Er karl faðir Árna vissi 

þetta mælti hann: „Fögur er mærin og þér fullkosta, en þunglega segir mér hugur um  þetta 

mál“. Árni hélt áfram að heimsækja þau systkinin er hann fékk því við komið. Inn af 

Reyðarfirði er sandur sem nefnist Sléttusandur og tekur nafn af bænum Sléttu sem stendur 

skammt fyrir ofan. Eitt haust er hér er komið sögunni fóru menn að taka eftir því að 

stelpuhnokki nokkur var einatt á ferli á sandinum á kvöldin, er rökkva tók, einkum ef 

tunglskin var. Hún var á stærð við 10 ára gamalt stúlkubarn og hafði það til skemmtunar sér 

að kasta smásteinum í loft upp og hæfa þá. Þetta sáu bæði þeir er um sandinn fóru og þeir er 

bjuggu þar í grenndinni. Enginn skipti sér neitt af henni, enda gaf hún sig ekki að neinum. 

Þegar bóndinn í Bakkagerði, faðir Árna, heyrði þessara tíðinda getið kvað hann það vera 

mundi hafmey er vildi tæla einhvern í greipar sér. „En gefi sig enginn að henni að fyrra bragði 

mun ekki saka“. Hann varaði son sinn sérstaklega við því að skipta sér af hefmeynni og lofaði 

Árni að láta það eiga sig. Litlu síðar hittust þeir gömlu bændurnir við kirkjuna að Hólmum og 

bað Bakkagerðisbóndinn Eyrarbóndann að leyfa Jóni syni sínum að fylgja Árna heim á 

kvöldin ef hann yrði seint á ferð. Átti Jón að sjá svo um að Árni gæfi sig ekki að hafmeynni. 

Karlinn lofar þessu fúslega og fer svo fram um hríð að Jón fylgir Árna heim á kvöldin er 

dimma tók. Jafnan sjá þeir stelpuna á sandinum en skipta sér ekki af henni og hún gefur sig 

heldur ekki að þeim. Ekki leið samt á löngu áður en Árni fór að impra á því við Jón að 

hættulaust mundi að ganga í veg fyrir stúlkuna. Jón aftók það með öllu en Árni elur á. Eitt 

kvöld á jólaföstu í góðu veðri og glaða tunglsljósi gengu þeir norður sandinn að venju. Sáu 

þeir þá stúlkuna við sitt vanaverk, að hæfa steina á lofti. Árni talar um það hversu gaman væri 

að koma til hennar. „Varast skaltu að breyta af ráðum föður þíns“, segir Jón „mun þar ekkert 

gott af leiða“. „Hættulaust mun vera“, segir Árni, „og skal ég að vísu freista hvernig mun fara. 

„Hvergi mun ég fara“, sagði Jón, „en ráða verður þú þínum gjörðum, er þú vilt ekki góðra 
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manna ráðum hlíta“. Árni snarast nú þar að, er mærin er fyrir, þrífur til hennar og segir með 

þjósti: „Hvað ert þú að gera hér, kindin“! Jóni þykir þá undarlega bregða við, því að mærin 

verður allt í einu geysistór, grípur Árna í fang sér, tekur á rás til sjávar og steypist á kaf. Kom 

þar hvorugt upp aftur. Hann snýr þá heim aftur til föður síns og segir tíðindin. Allir harma 

mjög afdrif Árna, einkum Guðrún. Er mælt, að hún spryngi af harmi litlu síðar. Þegar faðir 

Árna frétti lát sonar síns og með hvaða hætti það hefði orðið varð honum að orði: „Svo fór 

sem mig varði, en ekki má sköpum renna“. Hann var þá maður á gamals aldri, og fékk þetta 

honum svo mikils harms að hann lá í rekkju fram á útmánuði um veturinn. En er hann var 

orðinn hress aftur bað hann menn að gera sér viðvart ef nokkur sæi hafmeyna. „Er það lítill 

skaði, þótt ég fari sömu leið og sonur minn, enda mun nú skemmst eftir leiðar fyrir mér“. 

Þegar þrjú ár voru liðin frá láti Árna sáu menn enn á ný stelpu á Sléttusandi. Hafði hún það 

sér til gamans að hæfa steina á lofti. Þetta barst til eyrna gamla bóndans í Bakkagerði. 

Bregður hann þá við, fer í smiðju og smíðar sér vopn eitt mikið. Litlu síðar fer hann að 

heiman eitt kvöldið í góðu veðri og er einn. Enginn vissi hvað gerðist í förinni en um 

morguninn var bóndi kominn í rekkju sína. Er sagt að hann hafi það eitt sagt að nú hafi hann 

hefnt sonar síns og muni enginn framar þurfa að óttast hafmeyna. „En einu sinni náði hún til 

mín og mun það verða minn bani“. Karl lá nú rúmfastur í viku og dó síðan. Þótti mönnum það 

mikill skaði því hann var hvers manns hugljúfi og sönn prýði sveitarinnar fyrir dugnaðar sakir 

og vitsmuna. (Jarþrúður Ólafsdóttir, 1984).  
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Atvinna áður fyrr  

Markmið  

Að nemendur átti sig á þróun í atvinnumálum staðarins. 

Að nemendur fræðist um þá atvinnuhætti sem voru á staðnum áður fyrr.  

 

  

Framkvæmd  

Umræður um hvaða atvinnuhættir nemendur halda að hafi verið í bænum.  

Gönguferð um bæinn þar sem við skoðum gamla bryggju, Barkinn  og veltum fyrir okkur af 

hverju hún er þarna, göngum síðan meðfram sjónum og skoðum gamlar fiskverkanir sem hafa 

önnur hlutverk í dag. Skoðum höfnina og athugum hversu margir bátar eru þar.  

Nauðsynlegt er að hafa gamlar myndir meðferðis í þessa gönguferð. Á hverjum stað sem 

stoppað er á sýnir kennari mynd í stærðinni A4 sem sýnir staðinn á öðrum tíma, t.d. má setjast 

á Barkinn og virða fyrir sér hvernig þarna var umhorfs fyrir tæplega 130 árum.  

Fróðleikur 

Barkurinn var byggður árið 1884 af Otto Wathne sem var norskur útgerðarmaður. Hann reisti 

pakkhús og söltunarstöð á Bakkagerðiseyrinni. Engin merki sjást um þetta í dag nema 

leyfarnar af gömlu bryggjunni og barkskipinu sem sökkt var til að byggja hana á.   

Næst er staldrað við fyrir framan húsnæði Launafls, þar var fyrskverkunin GSR til húsa áður. 

GSR hóf fiskvinnslu á þessum stað árið 1968 en hafði áður hafið starfsemi sína í bröggum í 

spítalakampinum. Í þessum húsum var saltaður fiskur og á haustin var síldarsöltun 

mikilvægur þáttur í rekstrinum. Saltfiskurinn var aðallega seldur til Spánar og Portúgal og 

síldin fór að miklu leyti til Rússlands. 

Planið fyrir  utan Fjarðaportið og húsnæðið skoðað, þarna var eitt sinn síldarplan sem hét 

Bergsplan, síðar var matvælafyrirtæki sem hét Austmat þarna til húsa og að lokum 

sambærilegt fyrirtæki sem hét Kjötkaup. Í Austmat og Kjötkaup var framleiddur allskonar 

matur úr kjötafurðum, t.d. álegg. Nú er þar rútufyrirtæki með aðstöðu og Fjarðaportið hefur 

nýlega flutt starfsemi sína þaðan.  

Húsin fyrir innan á skoðuð, veltum því fyrir okkur hvað er þar núna og hvað var þar áður, t.d. 

var þarna prjónastofan Harpa um tíma, Billinn sem var billjardstofa með spilasal þar sem hægt 

var að spila Pacman eða bílaleiki í spilakössum.  
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Bræðsluhúsin, muna krakkarnir eftir að þar hafi verið einhver starfsemi? Síðast var BM Vallá 

steypufyrirtæki þar með aðstöðu en þarna var SR Mjöl áður með loðnubræðslu.  

Bryggjurnar skoðaðar, höfnin, smábátabryggjan, gámahöfnin, er einhversstaðar  mikið um að 

vera þarna. Hvers vegna eru svona stórar og miklar hafnir í bænum? Myndir frá þeim tíma 

þegar meira var um að vera í þessum geira sýndar.  

Frystihúsið, stendur núna autt en þarna var sláturhús og fiskvinnsla til margra ára. Hafa þau 

einhverjar hugmyndir fyrir þann sem vildi nýta húsin, hvað væri hægt að gera þarna?  

Verslun, þjónusta og samgöngur skiptu ekki síður miklu máli í bænum en sjávarútvegur og 

fiskvinnsla.  
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Atvinna í dag  

Markmið 

Að nemendur kanni fjölbreytni í atvinnuháttum staðarins.  

Að nemendur kynnist því hvaða fyrirtæki í bænum standa á gömlum grunni.   

Að nemendur átti sig á þróun atvinnumála í bænum.  

 

Framkvæmd  

Könnun á því hvar foreldrar barnanna vinna. Setja niðurstöður upp í súlurit og skoða hvort 

margir vinna á sama staðnum.  

Kannað hvaða fyrirtæki krakkarnir þekkja önnur en þau sem foreldrarnir vinna hjá.  

Gera lista yfir öll fyrirtæki í bænum sem nemendur þekkja.   

Nemendur vinna í hópum og gera skipulag þar sem fyrirtækjum er raðað upp þannig að hægt 

sé að heimsækja þau öll á sem skemmstum tíma. Þetta skipulag nýtist nemendum þegar þeir 

fara að syngja í fyrirtækjum á öskudaginn. 

 

Fróðleikur 

Stærsta fyrirtækið á Reyðarfirði er Álver Alcoa Fjarðaáls að Hrauni í Reyðarfirði sem 

var gangsett í apríl 2007. Ári síðar var það komið í fullan rekstur. Álverið framleiðir 

346.000 tonna af áli árlega með rafgreiningu í 336 kerum. Álverið fær rafmagn frá 

Kárahnjúkavirkjun en hún er með 690 MW uppsett afl. Öll tækni og tæki álversins eru 

ný, byggð á nýjustu tækni og af bestu fáanlegu gerð (Verkís, e.d.). 

Höfuðstöðvar Vegagerðar ríkissins á Austurlandi eru á Reyðarfirði og hafa þær verið það frá 

árinu 1931 (Guðmundur Magnússon, 2003:303).  

Þvoattabjörn, fatahreinsun og þvottahús hefur verið starfandi á Reyðarfirði frá árinu 1982.  

Bifreiðaverkstæðið Bíley var stofnað árið 1988. 

  

Iðnfyritækið Launafl ehf. (LA) var stofnað 06.06.06 með sameinigu sex iðnfyrirtækja af  

Austurlandi. Hjá Launafli er  unnið við byggingar, farartækjaviðgerðir, málmsmíði, 

pípulagnir, rafviðgerðir, vélaviðgerðir, lagerverslun og tæknideild (Launafl, e.d.). 

 

Þrír bankar eru í bænum og Aðalskrifstofa Fjarðabyggðar. 
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Sómastaðir  

Markmið  

Að nemendur fái að kynnast sögunni beint frá eldra fólki.  

Að nemendur fái að kynnast sögunni með heimsókn á minjasafn 

 

Framkvæmd  

Nemendur fara hjólandi og heimsækja Sómastaði. Alla leiðina er hægt að hjóla á göngustíg og 

gömlum vegi svo ekki þarf að vera í umferðinni.  

Staðkunnugur maður er fenginn til að taka á móti hópnum í gamla húsinu og segja nokkrar 

sögur þaðan. 

Steinhús í svipuðum hlutföllum og Sómastaðir er byggt úr steinum og fest saman með leir. 

Hægt að vinna sem hópverkefni og má hvort sem er vinna úti eða inni.  

Til samanburðar við stærð Sómastaða er hægt að mæla hvað skólastofan er stór og einnig 

hvað veggirnir eru þykkir.  

Nemendur sem hafa fengið aðgang að íslendingabók geta athugað hvort þeir eru afkomendur 

fólksins frá Sómastöðum.  

Fróðleikur 

Viðgerðum á steinhúsinu á Sómastöðum lauk árið 2010. Samfélagssjóður Alcoa styrkti 

verkefnið með veglegum hætti. Jörðin Sómastaðir er í eigu Ríkissjóðs og hefur Þjóðminjasafn 

Íslands haft umsjón með húsinu frá árinu 1989. Áður hafði verið hafist handa við viðgerðir á 

húsinu á árunum 1991-92.  

Maðurinn sem byggði húsið árið 1875 hét Hans Jakob Beck og var útvegsbóndi. Húsið var 

byggt sem framhús við torfbæ sem stóð norðan við húsið. Það var ekki algengt að byggja 

svona steinhús sem framhús heldur voru oftar byggð framhús úr timbri. Stærð hússins er 7,6 

m á lengd og 4,9 m á breidd. Þykkt veggja er um 70 cm. Auk jarðhæðar er lágur kjallari í 

húsinu og portbyggt ris. Húsið er byggt úr lítt tilhöggnu hellugrjóti úr nánasta nágrenni og á 

milli steinanna var fyllt með jökulleir sem einnig er kallaður smiðjumór. Þessi byggingarmáti 

er afar fátíður.  
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Hans Jakob (1838-1920) var tvíkvæntur og átti hann 13 börn með fyrri konu sinni Steinunni 

Pálsdóttur (1847-1897)  sem lést árið 1897, 50 ára. Með seinni konu sinni Mekkín Jónsdóttur 

(1883-1974) átti Hans Jakob 10 börn. Margir íbúar Fjarðabyggðar eru afkomendur þessa 

fólks.  

Húsin á Sómastöðum: Þegar torfbærinn fór að ganga úr sér var byggt timburhús við vesturgafl 

steinhússins og var innangengt á milli húsanna. Það var síðar rifið og annað minna byggt en 

svo illa vildi til að það skemmdist við það að bíl var ekið á það en vegurinn á milli Eskifjarðar 

og Reyðarfjarðar lá mjög nálægt húsinu. Árið 1950 var byggt steinsteypt íbúðarhús og eftir 

það varð gamla steinhúsið geymsla. Nú stendur aðeins þetta gamla steinhús á Sómastöðum 

(Guðmundur Lúther Hafsteinsson, 2010:11-12).  
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Fjöllin 

 Markmið 

Að nemendur þekki fjöllin í heimabyggðinni. 

Að nemendur átti sig á hæð fjalla, hvað er hátt fjall og hvað er lágt fjall.  

Að nemendur átti sig á hvort eldvirkni er á þeim slóðum sem við búum á.  

Framkvæmd  

Byrjað á að athuga hvaða fjöll nemendur þekkja með nafni.  

Nöfnin flokkuð eftir því hvort þau enda á fjall, tindur, fell eða eitthvað annað.  Einnig er spáð 

í hvaða fjallanöfn minna á tröll og hvaða fjöll draga nafn sitt af sveitabæ sem stendur eða 

hefur staðið við fjallsræturnar.  

Fara út með plastaðar A4 myndir af öllum fjöllunum í fjallahringnum. Best er að fara upp á 

melinn austan við skólann til að hafa útsýni til allra átta. Hver nemandi heldur á einni mynd. 

Nemendur finna út hvar í hringnum fjallið þeirra er og síðan raða nemendur sér í hring í réttri 

röð fjallanna. Aftan á spjaldinu er nafn fjallsins og hæð og lesa nemendur það fyrir hópinn. 

Þessi spjöld má svo hengja upp hringinn í kringum kennslustofuna í réttri röð og setja nafn og 

hæð fjallsins fyrir ofan, t.d. með því að klippa stafi fríhendis út úr svörtu kartoni.  

Umræður um eldfjöll.  

Er eitthvað eldfjall í nágrenninu? Hvaða eldfjöll þekkja nemendur? 

Tilraun gerð með gos, t.d. með því að setja mentos út í kók og láta þannig gjósa. Minnir það 

eitthvað á eldgos?  

Hafa einhverjir gengið á fjöll?   

Hafa nemendur heyrt talað um 

fjöllin fimm í Fjarðabyggð sem 

hægt er að ganga á og fá 

viðurkennigu (yngri en 15 ára 

þurfa bara að ganga á þrjú þeirra  

til að fá viðurkenningu).  

 

Mynd 18. Kort sem sýnir  fjöllin fimm í Fjarðabyggð. 

 

Hvernig þarf maður að vera klæddur til að ganga á fjall? 

Hvað er best að taka með í nesti þegar maður ætlar í fjallgöngu?  
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Gönguferð upp að Grásteini 

Markmið 

Að nemendur kynnist ákveðnu svæði og sögu þess.  

Að nemendur kynnist lífi og ábyrgð barna áður fyrr.   

 

Framkvæmd  

Áður en lagt er af stað frá skólanum er nemendum sagt að verið sé að fara að Grásteini. 

Nemendum er einnig sagt að þar sem stoppað verður verði alltaf sagt frá einhverju 

áhugaverðu. Farið er yfir hvernig þarf að útbúa sig fyrir svo langa ferð. Nesti er tekið með í 

ferðina. 

Fróðleikur 

Gengið er upp Heiðarveg uns komið er að skilti sem vísar á göngustíg við Búðará. Kannað 

hvort nemendur vita í hvaða fjalli áin er og hvað áin heitir. Leiðin liggur framhjá 

Stríðsárasafninu og er tilvalið að staldra þar við og skoða loftvarnarbyrgið sem flutt var frá 

húsi sem hét Grund og var rifið þegar verið var að undibúa byggingu Molans. Þetta byrgi var 

ætlað fyrir 18 manns. Fyrir ofan safnið fellur Búðaráin í djúpu og þröngu gili og er því 

miklilvægt að allir fari varlega. Nú er komið að Búðarárfossi, glæsilegum fossi sem mörgum 

finnst minna á Svartafoss í Skaftafelli. 

Ofan við fossinn er stífla. Frá stíflunni liggja 

vatnsrör niður í Rafstöðina sem tekin var í 

notkun árið 1930. Þarna er tilvalið að stoppa 

aðeins og segja frá rafstöðinni í stuttu máli. 

Þegar komið er upp fyrir stífluna er göngunni 

haldið inn Svínadal. Grásteinn  er stór steinn 

og þekkt kennileyti í Svínadal. Inn undir hann 

náði svokölluð Eyrargirðing. Þangað voru kýr 

útbæinga á Reyðarfirði reknar meðan flestar         

fjölskyldur höfðu eigin kýr. Krakkarnir skiptust               Mynd 19. Vatnsrörin sem lögð voru árið 1930         

á um að reka kýrnar og var skipulagið þannig að krakkar á heimili þar sem voru 2 kýr ráku 

þær 2 daga í röð, heimili þar sem var ein kýr sá um reksturinn einn dag og svo framvegis. 

(Árni Ragnarsson, e.d.).     
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Tímalína  

Markmið 

 Að nemendur læri að gera tímaás og raða nokkrum þáttum á hann. 

Að nemendur átti sig á tímaröð atburða. 

Að nemendur þjálfist í að meta hvað þeim finnst merkilegt í sögunni.  

Framkvæmd  

Umræður um hvaða atburði í sögu Reyðarfjarðar nemendur þekkja. Hvað langar nemendur að 

vita meira um sögu staðarins? Hvað finnst nemendum merkilegast? Hvaða atburðir finnst 

nemendum að eigi að staðsetja á tímalínu?  

Atburðir valdir og nemendur skrá þá. Þar sem verkefnið á að vera úti er tilvalið að plasta 

upplýsingarnar ef þær eru skráðar á pappír en einnig má nota hugmyndaflugið og finna aðrar 

leiðir til að setja upplýsingarnar á efni sem þolir að vera úti. Tímalínunni er síðan komið fyrir 

á grindverki austan við skólann.  

 

Fróðleikur 

Saga Reyðarfjarðar höfð við höndina til að fletta upp atburðum og átta sig á tíma þeirra.  
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