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Ágrip 

Þegar talað er um gömul hús sem menningararf felur það oftast í sér verndun, uppbyggingu 

eða endurreisn á húsunum. En hver á að sjá um þessi hús? Ríkið, sveitarfélögin eða 

einstaklingar? Það er yfirleitt kostnaðarsamt að gera upp hús og halda þeim við og hæpið að 

lagt sé út í slíkt nema nema hægt sé að nýta húsin í eitthvað arðvænt. Tilgangur þessarar 

rannsóknar er að öðlast skilning á því hvers vegna einstaklingar ákveða að berjast fyrir 

verndun og uppbyggingu á gömlum húsum. Höfundur velti því upp hvort sjálfsmynd og minni 

fólks er það sem drífur fólk áfram og hvað það er sem verður til þess að tiltekin hús teljast 

frekar þess virði að varðveita. Skiptir bæjarmyndin og áhrif á bæjarfélagið, t.d. ferðaþjónustu, 

einnig máli? Höfundur tók viðtöl við þrjár manneskjur, átti í samskiptum við þá fjórðu í 

gegnum vefpóst og tók einnig óformlega könnun á dægursíðunni fésbókinni. Viðtöl voru tekin 

frá október 2011 fram í júní 2012. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að mikilvægi 

húss fyrir sjálfsmynd og í minni fólks skiptir mjög miklu máli í ákvörðun þess að telja húsið 

ómissandi. Einnig skiptir nýting á húsi og það hvort aukning gæti verið í ferðamennsku og 

betri efnahag bæjarfélagsins miklu máli. Menningartengd ferðaþjónusta getur verið mjög 

mikilvæg í litlum bæjarfélögum og getur orðið til þess að bæjarfélagið getur stækkað 

markhóp sinn og þar með aukið ferðamannastraum á svæðið. 
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Abstract 

Cultural heritage and development: Protection and restoration of old houses in Fjallabyggð 

When talking about old houses as cultural heritage it usually includes protection, construction 

or reconstruction of houses. But who should take care of these houses? The state, local 

governments or individuals? It is usually expensive to rebuild houses and maintain them and 

unlikely that someone will invest a large sum of money into that kind of project unless the 

buildings can be used for something profitable. The purpose of this study is to understand 

why individuals decide to fight for the protection and restoration of old houses. The author 

wondered whether the identity and memory of people is what drives them on to what it is that 

leads to that certain houses are considered worth preserving. Does townscape and impact on 

the municipality, such as tourism, also matter? The author interviewed three people, was in 

communication with the fourth through e-mail and also took an informal survey on the 

popular site Facebook. Interviews were conducted from October 2011 to June 2012. The main 

conclusions are that the importance of a building to the identity and memory of people is very 

important in determining if that house is indispensable. It is also important that the house can 

be made useful and whether a gain could be in the tourism and economy of the community. 

Cultural tourism can be very important in small towns and may result in the municipality 

expanding its audience and thereby increasing tourism to the area. 
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Inngangur 
Ég hef mikinn áhuga á gömlum húsum og kem úr fjölskyldu sem hefur gaman af gömlum 

húsum og að gera þau upp. Fjölskyldan hefur nú þegar keypt eitt hús og gert upp og þegar 

annað hús var keypt í lok sumarsins 2011 stökk ég á það tækifæri  og ákvað að gera 

rannsóknarverkefni um það ferli. Út frá þeirri rannsókn kviknaði áhugi á því að fjalla um fleiri 

gömul hús og velta því upp hvers vegna sum þeirra væru rifin á meðan aðrir berjast fyrir 

verndun þeirra. Úr mörgum húsum var að velja en ég taldi best að taka fyrir hús sem væru öll 

á mismunandi stigum verndunar, uppbyggingar, ástands og notkunar. Róaldsbrakki á 

Siglufirði var valinn vegna sögunnar sem á bakvið uppbyggingu þess húss liggur sem og 

áhrifanna á bæinn sem fylgdu í kjölfarið. Kvíabekkjarkirkja í Ólafsfirði var valin vegna miða 

sem kom inn um bréfalúguna í október 2011 um stofnun hollvinafélags í kringum kirkjuna. 

Ég vissi að hún væri friðuð og langaði að vita hvers vegna fólk væri að einbeita sér að friðaðri 

kirkju út í sveit í stað húsa inní bænum. Strandgata 2, „gamla pósthúsið“, var valið vegna þess 

að fjölskylda mín ákvað að kaupa það og gera upp. Kirkjuvegur 4 er stórt steinsteypt hús sem 

hefur verið mikið á milli tannana á bæjarbúum undanfarin ár enda í mikilli niðurníðslu og 

varasamt vegna ástands. Húsið hefur mér þótt heillandi síðastliðin ár en sem krakki man ég 

eftir ýmsum sögum í kringum það og var það kallað „draugahúsið“ af krökkum bæjarins 

síðastliðinn áratug. Mörg samtöl hafa átt sér stað hjá fjölskyldu minni um kaup á því húsi og 

hvað hægt væri að gera með það en ýmsar ástæður lágu að baki því að „gamla pósthúsið“ var 

keypt en ekki Kirkjuvegur 4. Flestir bæjarbúar virðast ekki sjá neitt notagildi í húsinu og sú 

umræða sem helst heyrist er að það eigi að rífa þar sem ásýnd þess er slæm fyrir 

bæjarmyndina. Þessi fjögur hús þóttu mér vera góður kostur til að fá aukinn skilning á 

verndun og uppbyggingu húsa í Fjallabyggð þar sem þau eru ólík og öll á mismunandi stöðum 

í verndunar eða uppbyggingarferlinu. 

Töluvert er talað um uppbyggingu gamalla húsa en eins og titill ritgerðarinnar ber með sér 

telur sú sem hér ritar að þessir hlutir fari vel saman líkt og Pétur Ármannsson ritaði: „Merking 

þessara orða er ekki andstæð þar sem endurnýjun gamalla húsa er ein tegund uppbyggingar: 

verndun ER uppbygging“.1 Svo virðist að margir telji að aðeins sé hægt að tala um 

uppbyggingu þegar verið er að byggja eitthvað nýtt frá grunni en aftur á móti þykir mér hægt 

að tala um uppbyggingu í hvert skipti sem eitthvað er gert eða bætt sem er til þess fallið að 

geta mögulega bætt lífskjör eða tækifæri íbúa þess bæjarfélags á einhvern hátt.  

                                            
1 Pétur H. Ármannsson, Verndun og uppbygging – er unnt að ná sátt? Morgunblaðið, 23. febrúar, 2008 - 
Menningarblað/Lesbók. 
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Kaupstaðir og lítil sjávarpláss úti á landi hafa með aukinni nútímavæðingu átt á brattann að 

sækja vegna fólksfækkunar en hin almenna umræða um landsbyggðarflóttann er engum 

ókunn á Íslandi. Fjallabyggð er eitt af mörgum sveitarfélögum sem orðið hefur fyrir barðinu á 

breytingum í sjávarútveginum, jafnvel þó hann sé enn aðalatvinnugrein byggðarinnar, og 

hefur íbúum fækkað töluvert undanfarna áratugi. Til að mynda bjuggu á sjötta áratugnum 

rúmlega 3000 manns á Siglufirði en íbúafjöldi þar er nú um 1200. Í Ólafsfirði hafa íbúar 

ávallt verið færri en árið 1992 bjuggu þar rétt rúmlega 1200 manns en núverandi íbúafjöldi er 

rúmlega 800 manns.2 Hins vegar vill fólkið enn búa á stöðunum og því þarf að skoða nýja 

möguleika sem geta aukið fjölbreytni í atvinnulífinu og gæti ferðaþjónusta verið liður í því. 

Fjölgun starfa við ferðaþjónustu getur haft margföldunaráhrif á aðra atvinnustarfsemi vegna 

aukinnar eftirspurnar eftir þjónustu og vörum sem þarf til að halda ferðaþjónustufyrirtækjum 

gangandi. Vegna þess að ferðaþjónusta getur verið nokkuð árstíðabundin er vert að skoða 

menningartengda ferðaþjónustu sem getur verið allan ársins hring. Byggingararfur er 

skilgreindur sem hluti af menningartengdri ferðaþjónustu3 en með aukinni varðveislu hefur 

ferðaþjónustan gefið gömlum húsum og byggingum nýtt líf eða nýtt hlutverk. 

Menningartengd ferðaþjónusta er ein af mest vaxandi greinum ferðamennskunnar4 og því 

nauðsynlegt að líta til mikilvægis hennar meðal annars með því að gömul hús og byggingar 

séu varðveitt og gerð upp. 

Rætt hefur verið um að hugmyndin um menningararf hafi fyrst komið fram á 19. öldinni, í 

kjölfar iðnbyltingarinnar. David Lowenthal rekur þó hugmyndasögu menningararfsins lengra 

aftur í bók sinni The Heritage Crusade and the Spoils of History og segir þar að sjálf 

hugmyndin um menningararf sé líklegast jafngömul og mannkynið sjálft vegna þess að alla 

tíð hafa kynslóðir borið á milli sín þekkingu og hluti til varðveislu.5 Á 19. öldinni urðu hins 

vegar miklar breytingar á húsastíl iðnvæddra þjóða og voru margar byggingar rifnar niður í 

þágu þróunar. Þessi þróun hefur hefur síðan, samkvæmt félagsfræðingnum Diane Barthel, leitt 

til aukinnar verndunar á arfi6 þar sem fólk hefur verið óánægt með hvernig farið hefur verið 

með sögu þeirra og arf. Í leit að uppruna sínum sækja margir ferðamenn aftur í rætur sína og 

menningu.7 

Sænski þjóðfræðingurinn Barbo Klein segir að hugmyndin um menningararf hafi orðið til 

þegar menn fóru að hugsa um minjar sem arfleið við tilurð þjóðríkjanna og þjóðernisvakningu 
                                            

2 Vefsíða Fjallabyggðar, um íbúaþróun. 
3 Hall, C.M og Zeppel, H. Cultural and heritage tourism: the grand new tour?, 86-98. 
4 Prentice, R.C, Heritage: a key sector of the “new” tourism, 309-324. 
5 Lowenthal, D. The Heritage Crusade and the Spoils of History, 1-3. 
6 Barthel, D. Hisoric Preservation: Collective Memory and Historical Identity, 19-20 
7 Nuryanty, W. Heritage and Postmodern Tourism, 249-260. 
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19. aldarinnar. Einnig segir hún að þessi hugsun tilheyri nútímanum á sama hátt og 

alþýðumenntun, stofnun þjóðminjasafna og fleira því hugmyndin um menningararf sé þáttur í 

sköpun þeirra lífshátta sem kenndir eru við nútímann. Klein segir að auki að menningararfur 

eigi stóran þátt í því hvernig þjóðir skilgreini sig vegna þess að í arfinum felist tákn sem 

verður að vernda og skila til komandi kynslóða vegna þess að „við“ erum erfingjarnir og 

tilvísunin til arfleiðar er tilraun til að skapa sögulega samfellu til þess að viðhalda „okkur“ 

sem hópi.8 

Árið 1959 spratt upp deila í Egyptalandi þar sem byggja átti stíflu sem myndi setja dalinn 

þar sem Abu Simbel hofin eru á kaf, en vegna baráttu fjölmargra landa var komið í veg fyrir 

það, hofin voru færð og endurbyggð en stíflan reist. Þegar Feneyjarskráin var rituð árið 1964 

hafði Aþenuskráin frá því 1931 mikil áhrif. Feneyjarskráin innihélt mikið af sömu atriðum og 

snérist um verndun sögulegra staða, samtök sem stofna ætti um endurbyggingar og notkun 

nýjunga við uppgrefti. Þar var hugmyndin um heimsmenningararf sett á oddinn og áhersla á 

nauðsyn þess að varðveita menningararf heimsins fyrir komandi kynslóðir.9 Árið 1965 komu 

Bandaríkin með þá hugmynd að sameina varðveislu á náttúru og byggingum. Árið 1972 

sameinuðust svo aðildarríki UNESCO um alþjóðlegan sáttmála um verndun menningar- og 

náttúruafleiðar heimsins. Því er haldin sérstök heimsminjaskrá yfir einstaka staði á jörðinni og 

alþjóðlega viðurkennd verndarsvæði.10 Árið 1975 var síðan haldin ráðstefna um 

byggingarlistararfleið í Evrópu og sátu þar fulltrúar frá flestum löndum Evrópu. Þar kom fram 

að byggingarlist Evrópu sé sameiginlegur arfur allra þjóða álfunnar sem og alls heimsins og 

því ættu allar þjóðir að vera í samvinnu um að vernda þennan arf. Yfirlýsing þessi er kölluð 

Amsterdamyfirlýsingin og í henni kemur fram að verndun byggðaminja eigi ekki að skoða 

sem minniháttar málefni, heldur sem meginstefnumið við skipulagningu borga og sveita og 

mikilvægustu ákvarðinarnar séu í höndum sveitastjórna. Í yfirlýsinguni kemur einnig fram að 

varðveisla byggðaminja sé undir því komin að almenningur, sérstaklega yngri kynslóðin, 

öðlist skilning á gildi þeirra og því verði að vanda vel gerð allra nýbygginga þar sem þær 

verða arfleið framtíðarinnar.11  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða ólík viðhorf til verndunar og uppbyggingar á 

gömlum húsum í Fjallabyggð og tekin eru fyrir fjögur mismunandi hús sem eru í ólíku ástandi 

eins og fram kom hér að ofan. Sjónum verður einnig beint að ferðaþjónustu og hvort rekja 

                                            
8 Valdimar Tr. Hafstein, „Heimurinn er að sökkva“, viðtal við Barbo Klein, Morgunblaðið/Lesbók, 29. nóvember 
2003. 
9 Vefsíða ICOMOS, um Feneyjarskránna.  
10 Vefsíða UNESCO, um heimsminja ráðstefnuna. 
11 Vefsíða Húsafriðunarnefndar, Amsterdamyfirlýsingin.  
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megi aukningu í ferðaþjónustu síðastliðin ár, til menningartengdra hluta, líkt og verndun og 

uppbyggingu gamalla húsa. Þá er líka athyglisvert að skoða skipulagsmál sveitarfélagsins og 

hvernig þeim er háttað með tilliti til bæjarmyndar og einnig að athuga hvort einhverjar reglur 

um hverfisvernd sé þar að finna. 

Áherslan er einna helst að leita svara við þeirri spurningu hvaða áhrif vernd og uppbygging 

gamalla húsa hefur á sjálfsmynd fólks og hvort minni hafi eitthvað með það að gera. 

Spurninga sem einnig verður leitað svara við eru hvers vegna fólk hefur ákveðið að taka sér 

það mikla verk fyrir hendur sem felst í því að bjarga ákveðnum húsum eða stofna 

hollvinafélag í kringum sum þeirra. Auk þess er mikilvægt að varpa ljósi á það hvort menning 

og saga sé ekki nauðsynleg til þess að fólk vilji búa á svæðinu. Athyglisvert er að skoða áhrif 

menningararfs, verndun og uppbyggingu gamalla húsa á ferðaþjónustuna og varpa þannig 

ljósi á mikilvægi hans í því samhengi.  

Saga svæðisins og bygginganna sem um ræðir verður könnuð með því meðal annars að 

kanna heimildir sem finna má í bókum, tímaritum, blöðum, opinberum heimildum og í 

sveitastjórnarsamþykktum. Einnig verða skoðaðar vefsíður samtaka um verndun gamalla 

húsa. Saga ferðaþjónustunnar í sveitarfélaginu verður könnuð og hvort finna megi tengingu 

við menningararf sem er til þess fallinn að laða til sín ferðamenn og hvort sjá megi áhrif þess í 

aukningu á ferðamönnum. Slíkt verður athugað með viðtölum sem og skýrslum eða öðrum 

heimildum ef til eru hjá bæjarfélaginu.  

Með þetta að leiðarljósi reyni ég að varpa ljósi á hvort menningararfur hefur eitthvað að 

segja um sjálfsmynd fólks sem býr á svæðinu og skoða það í ljósi viðtala. Ég hef tekið viðtöl 

við einstaklinga sem hafa komið að verndun og/eða uppbyggingu á þeim húsum sem ég 

skoða. Viðtöl voru tekin við fjóra einstaklinga en einnig var gerð óformleg athugun á 

dægursíðunni Fésbókinni. Rannsókn hófst lok nóvember 2011 og lauk í lok júní 2012. 

Verndun og uppbygging gamalla húsa nær yfir fjölmargar fræðigreinar, má þar nefna 

mannfræði, fornleifafræði, ferðamálafræði ásamt þjóðfræði. Á Íslandi eru nokkur samtök og 

stofnanir sem sinna rannsóknum og berjast fyrir verndun gamalla húsa. Þar má nefna 

Þjóðminjasafn Íslands, Minjasafn Reykjavíkur, sem sinnir rannsóknum á byggingararfi í 

höfuðborginni, Torfusamtökin sem berjast fyrir varðveislu gamalla húsa auk 

Húsafriðunarnefndar. Aftur á móti virðast flestar þær rannsóknir sem gerðar hafa verið, eða 

þau félög sem berjast fyrir verndun gamalla húsa, einbeita sér að höfuðborginni. 

Húsafriðunarnefnd starfar á grundvelli laga um húsafriðun og sér um flest alla þætti sem snúa 

að friðuðum húsum. Einnig hefur verið stofnuð Húsverndunarstofa sem hugsuð er fyrir 

húseigendur og aðra sem vilja endurbæta eða viðhalda upprunalegu útliti húsa. 
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Einstaka rannsóknir hafa verið gerðar sem snúa að byggingararfi, margar tengdar 

ferðaþjónustu á einhvern hátt þó alls ekki allar, til að mynda Íslensk byggingarlist Harðar 

Ágústssonar, húsaskýrslur Árbæjarsafns, ótal byggingasögulegar rannsóknir og fleiri. Þá hafa 

einnig verið gerðar rannsóknir á menningartengdri ferðaþjónustu. Nokkuð margar rannsóknir 

hafa verið gerðar á menningararfi, enda virðast umræður um hann hafa sótt í sig veðrið 

undanfarna áratugi. Sífellt fleira er skilgreint sem menningararfur og er nánast hægt að finna 

hann allstaðar.12 

Rannsóknin hefur fræðilegt gildi og getur aukið skilning okkar á mikilvægi menningararfs 

meðal annars í tengslum við ferðaþjónustu. Hún hefur einnig gildi fyrir íbúa bæjarfélagsins 

þar sem athugað verður minni og sjálfsmynd fólks í sambandi við menningararf svæðisins og 

verndun og uppbyggingu gamalla húsa. Slík rannsókn mun gagnast Fjallabyggð og öðrum 

bæjarfélögum og vera hvatning til að marka stefnu og taka meiri þátt í verndun og 

uppbyggingu samfélagsins síns en ekki láta borgarana sjá að mestu um slíkt. Þá gætu 

bæjarfélög jafnvel set á laggirnar sérstök verkefni þessu tengd og þar með skapað atvinnu. 

Rannsóknin skiptist í fimm kafla. Á eftir inngangi koma þrír umfjöllunarkaflar sem byrja allir 

á fræðilegum bakgrunni um efni þess kafla. Sá fyrsti snýr að menningararfi, lögum um 

verndun húsa á Íslandi og menningararfi í Fjallabyggð. Í öðrum kafla er fjallað um sjálfsmynd 

og minni, sögu Fjallabyggðar, varðveisluaðferðir og hugmyndafræði og kaflanum lýkur síðan 

á úttekt á öllum húsum rannsóknarinnar. Þriðji kaflinn snýr að menningartengdri 

ferðaþjónustu og hvernig staða hennar er í Fjallabyggð. Í lok hvers kafla eru umræður þar sem 

farið er örlítið yfir efni kaflans og dregnar saman niðurstöður sem tengdar eru við fræðilega 

umfjöllun hvers kafla fyrir sig. Endað er á lokaorðum rannsakandans og eru niðurstöður 

rannsóknarinnar dregnar saman og tengdar við fræðilegu umfjöllun ritgerðarinnar í stuttu 

máli. 

                                            
12 Má nefna rannsókn Ferðamálaseturs Íslands á menninartengdri ferðaþjónustu í Eyjafirði, rannsóknir á 
menningararfi ýmissa svæða landsins, eins og Vestmannaeyja, Vestfjarða ofl. Einnig rannsakaði Hörður 
Ágústsson þann hluta menningararfsins sem tengdist húsagerðarlistinni og einnig hafa verið gerðar rannsóknir á 
þorrablótum, bröndurum, þjóðbúningum ofl.  
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1. Menningararfur 

Nauðsynlegt er að líta á hugtakið menningararfur til þess að skilja mikilvægi fortíðarinnar. Í 

grein sinni „Menningararfur. Sagan í neytendaumbúðum“ segir Valdimar Tr. Hafstein að 

,,þegar menningararfur er þannig mótaður að dregin er upp ákveðin mynd af fortíð, samtíð og 

sambandinu þar á milli haldist verndun og eyðilegging ávallt í hendur“.13 Ef við hugsum um 

varðveislu menningararfs, þann arf sem ákveðnir hópar erfa frá liðnum kynslóðum, þá mætti 

segja að hann standi með annan fótinn í fortíðinni og hinn í nútíðinni. Að menningararfur sé 

eitthvað frá liðnum tíma sem er búið að færa  í nútíðina til varðveislu og minningar. Á Íslandi 

hafa þjóðfræðingar og sagnfræðingar ritað talsvert um slíkan menningararf, þann arf sem á að 

vera eins konar spegill horfins tíma – sem getur sýnt nútímamanninum inn í fortíðina, yfirleitt 

er um að ræða gagnrýni á menningararf sem slíkan spegil eða sannleika um veröld sem var.14 

Sagnfræðingurinn David Brett sagði að menningararfur væri flótti undan raunveruleikanum 

og að umfjöllun um hann sýndi löngun til tengsla við horfið samfélag og þörf fólks fyrir að 

finna rætur sínar.15 

Ekki eru nema tæp fjörtíu ár síðan menningararfshugtakið fór að gera vart við sig  hjá 

fræðimönnum á alþjóðavettvangi og aðeins eru rúm tuttugu ár síðan almenningur fór að notast 

við menningararfshugtakið að einhverju marki. Undanfarinn áratug hefur gríðarleg aukning 

átt sér stað í notkun hugtaksins og finnst mörgum heldur mikið af því góða. Þjóðfræðingurinn  

Valdimar Tr. Hafstein, telur flest það sem telst til menningararfs er ekki nýtilkomið heldur sé 

menningararfur þeir hlutir, siðir og annað þess háttar sem tengja má við fortíðina.16 

Menningararfshugtakið er nokkuð nýtt í umræðunni eins og kom fram hér að framan og hafa 

því margir reynt að skilgreina það og á misjafnan hátt. Samkvæmt Millar þá snýst arfur um 

það að tilheyra ákveðnum hópi17 á meðan Ashworth vill meina að hann sé ákveðin nútímaleg 

notkun á fortíðinni.18 Það samræmist því sem Lowenthal hefur haldið fram en hans útskýring 

á hugtakinu er svohljóðandi: ,,Fortíðin eins og við þekkjum hana er að hluta til nútímaleg 

vara. Við erum ávallt að endurmóta minningar, endurskrifa söguna, endurhanna leifar“.19  

Líkt og ofangreindur David Brett hefur haldið fram þá virðist vera þörf fyrir menningararf í 

samtímanum, því sá sem skilgreinir fyrirbæri sem menningararf álítur hann eftirsóknarverðan 

                                            
13 Valdimar Tr. Hafstein, „Menningararfur; sagan í neytendaumbúðum“, 322. 
14 Bryndís Björgvinsdóttir, „Menningararfur sem ásetningur“, 103. 
15 Brett, D., The construction of heritage, 168. 
16 Valdimar Tr. Hafstein, „Menningararfur; sagan í neytendaumbúðum“, 314. 
17 Millar, P, Heritage Management for heritage tourism, 120. 
18 Ashworth, G.J. Struggling to confront the past, 4-5. 
19 „The past as we know it is partly a product of the present; we continually reshape memory, rewrite history, 
refashion relics.“ Lowenthal, D. The past is a foreign country, 26. 
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sem slíkan. Brett nefnir einnig að menningararfur sé einskonar viðbrögð við nýjungum 

nútímans, meðal annars vegna þeirrar alþjóðavæðingar sem orðið hefur undanfarna áratugi. 

Almennt vill fólk, ekki tapa því sem gerir það sérstakt.20  Því hefur þessi svokallaða 

„menningararfsvæðing“ orðið til sem andsvar við hnattvæðingunni og þeirri einsleitni sem 

henni fylgir. Menningararfur er gríðarlega ólíkur og má til að mynda nefna starf Menningar, 

mennta- og vísindastofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) en sú stofnun hefur gengið í 

það verkefni að kenna ýmsum þjóðum að hlúa að menningararfi sínum á meðan aðrar þjóðir 

eru hreinlega að drukkna í menningararfi eða því sem þær vilja kalla menningararf.21 Þetta 

ójafnvægi á milli þjóða hefur verið nokkuð gagnrýnt og sagt vera vegna þess að skilgreiningin 

er komin frá Evrópu. Á heimsminjaskrá UNESCO  kemur fram að mun fleiri minjar er að 

finna í Evrópu og á Vesturlöndunum heldur en annarstaðar í heiminum. Það er ein helsta 

gagnrýnin á menningararfshugtakið, að það sé vestrænt hugtak og minjar þurfi að samræmast 

vestrænum gildum til þess að teljast menningararfur. UNESCO hefur tekið þessa gagnrýni til 

sín og árið 2003 samþykktu aðildarlönd sambandsins samning þar sem varðveita á einnig 

óáþreifanlegar minjar – menningarerfðir svo sem siði og venjur, því er skilgreiningin á 

menningararfi nú bæði áþreifanleg og huglæg.22 

Hefur borið á því að hvað sem er kallist menningararfur og því haldið fram að þessi 

ákveðni hlutur sé í hættu á að glatast og því verði að hlúa að honum. Með því að hlúa að 

menningararfinum virðist oftast þurfa að „frysta“ hann með því sé komin á tenging 

fortíðarinnar og samtímans. Mörgum finnst þessi aðferð, að varðveita muni í „upprunalegri“ 

mynd eiga við gömul hús og telja það siðferðislega skyldu sína að varðveita þau. Þessi aðferð 

hefur hins vegar einnig fengið nokkra gagnrýni. Líkt og sænski þjóðfræðingurinn Barbo Klein 

sagði: „Það er sterkt yfirbragð heimsendapælinga yfir umræðum um verndun 

menningararfsins sem gerir það að verkum að varðveisla fortíðarminja og gamalla hugmynda 

verður siðferðisleg krafa, jafnvel skylda.“23 Öðrum þykir það hinsvegar sjálfsagt að jafna hús 

við jörðu og leggja grunn að einhverju nýju. 

Í öllum þessum hugleiðingum um menningararfinn hefur komið í ljós að ákveðin 

þverstæða er í þeirri væðingu sem honum hefur fylgt, líkt og fræðimenn hafa bent á, vegna 

þess að menningararfurinn snýr að fortíðinni en fólkið í fortíðinni á ekki menningararfinn 

                                            
20 Brett, D., The construction of heritage, 168. 
21 Valdimar Tr. Hafstein, „Menningararfur; sagan í neytendaumbúðum“, 315. 
22 Vefasíða Heimsminja, um alþjóðlegan sáttmála UNESCO. 
23 Valdimar Tr. Hafstein, „Heimurinn er að sökkva“, Viðtal við Barbro Klein í Lesbók Morgunblaðsins. 
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heldur á fólkið í nútímanum hann, vegna þess að aðeins í nútíðinni eru ákveðnir hlutir orðnir 

að menningararfi á meðan þeir þóttu venjulegir í fortíðinni.24  

1.1 Lög um verndun húsa byggð á menningararfi á Íslandi 

Mörgum finnst gömul hús vera saga fólks og bæjar, hluti af menningu þess, arfleið og jafnvel 

sál bæjarins á meðan aðrir koma ekki auga á sérstakt gildi þeirra. Í viðtölunum kom fram að 

allir viðmælendur mínir voru sammála um þetta og tóku öll fram þessa þætti að einhverju 

leyti.25 Í hugleiðingu sinni í tímaritinu Sögu segir Pétur Ármannsson að það veki upp ýmsar 

spurningar um þær aðferðir sem þær stofnanir, sem um þennan málaflokk fjalla, nota við að 

meta varðveislugildi gamalla húsa. Von höfundar er nokkurn veginn sú sama og Péturs eins 

og hann lýsir í þessari hugleiðingu sinni: 

Beita verður verndunarákvæðum skipulags til að tryggja öryggi fyrir þá einstaklinga sem lagt hafa aleiguna 

í að gera upp gömul hús í trausti þess að eignir þeirra megi standa til framtíðar sem hluti af fastmótuðu 

umhverfi. ...Tímabært er að snúa sönnunarbyrðinni við þegar kemur að verndun einstakra húsa. Nú er það 

þannig að gömul hús eigi að víkja og því hefur þurft að leggja fram rökstuðuning með tillögum um verndun 

þeirra og friðun. Eðlilegra og einfaldara væri að ganga út frá því að öll hús sem byggð eru fyrir ákveðinn 

tímamörk eigi að standa en ítarlegs rökstuðnings sé þess í stað krafist þegar óskir koma fram um niðurrif 

þeirra eða flutning. Því þegar grannt er að gáð eru öll gömul hús merkileg – hvert á sinn hátt.26 

Árið 1863 var Forngripasafn Íslands stofnað en nú heitir það Þjóðminjasafn Íslands og þá 

hófst fyrir alvöru áhugi Íslendinga á menningarminjum samkvæmt því sem Hörður Ágústson 

ritar í bók sinni Íslensk byggingararfleið II: Varðveisluannáll 1863-1990 – Verndunaróskir. 

Hann segir einnig að það hafi ekki verið nein tilviljun að áhugi manna hafi aukist á 

menningarminjum þar sem sjálfstæðisbarátta þjóðarinnar var hafin, en því fylgdu  jákvæðar 

breytingar á samfélaginu eftir aldalangt basl, stöðnun og erlenda kúgun. Fyrstu árin  fóru í það 

að bjarga lausum munum og skoða fornleifar í jörðu. Þegar Sigurður Guðmundsson málari, 

annar af frumkvöðlum að stofnun Þjóðminjasafnsins kom heim frá Danmörku fór hann að 

rannsaka sjónmenntaarf Íslendinga og beindist áhugi hans helst að gömlum íslenskum húsum. 

Hann varaði fólk við einhliða skilningi fræðimanna og fornvísinda á menningararfi 

þjóðarinnar og taldi að huga þyrfti að fleiru en bókmenntum.27 

Húsverndunarmál á Íslandi þróuðust hægt en nokkrar merkar breytingar er vert að nefna. 

Árið 1907 lagði Hannes Hafstein fram frumvarp um verndun fornminja. Í þeim lögum er 

reyndar aðeins talað um fornleifar í nútímaskilningi en þar er að finna fyrstu ákvæði um 

                                            
24 Valdimar Tr. Hafstein „Menningararfur; sagan í neytendaumbúðum“, 315. 
25 Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og Helgi Jóhannsson/2012/1 og KMP 1/2012, viðtal við Örlyg Kristfinnsson. 
26 Pétur H. Ármannsson, Eru öll gömul hús merkileg?, 139. 
27 Hörður Ágústsson, Íslensk byggingararfleið II: Varðveisluannáll 1863-1990 – Verndunaróskir, 13. 
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húsvernd hér á landi. Þar segir að til fornleifa teljist ,,fornar kirkjur, bæjarhús og önnur hús 

sem ekki framar eru notuð til þess sem upphaflega var til ætlast“.28 Árið 1937 lagði Héðinn 

Valdimarsson fram þingsályktunartillögu um húsverndunarmál en hann vildi láta byggja og 

endurbæta sveitaheimili í fornum stíl til þess að halda íslenskri sveitamenningu liðins tíma 

uppi. Hann taldi  tuttugustu öldina vera að breyta siðum þjóðarinnar og menningu.29 Fjörtíu 

árum eftir að frumvarp Hannesar Hafstein var samþykkt var bætt við lögin og hljóðuðu 

breytingarnar þannig: 
[…] nú telur þjóðminjavörður ástæðu til að varðveita hús eða önnur mannvirki vegna menningarsögulegs 

gildis þeirra, eða af öðrum ástæðum, þótt hús þessi eða mannvirki hafi enn ekki náð þeim aldri að þau verði 

talin til fornleifa, og er þjóðminjaverði þá heimilt, að fengnu samþykki menntamálaráðherra, að taka 

byggingar þessar eða mannvirki á fornleifaskrá.  
Einnig er þarna ákvæði sem segir að ríkið skuli bera allan kostnað af viðhaldi friðaðra húsa.30 

Einar Olgeirsson lagði fram húsverndarfrumvarp á Alþingi haustið 1964  sem samþykkt varog 

tók gildi 10. júní 1969. Þá töldust húsin ekki lengur til fornleifa heldur var sérstakur kafli um 

,,friðun húsa og annarra mannvirkja”. Í kjölfarið var  stofnuð sérstök fimm manna nefnd, 

Húsafriðunarnefnd.31  

Skipun Húsafriðunarnefndar árið 1970 markaði upphaf að opinberu húsverndarstarfi á 

Íslandi. Aðeins tvö hús af þeim fjórum sem höfundur skoðaði fyrir þessa ritgerð eru friðuð en 

lögunum er þannig háttað að hús sem byggð eru fyrir 1850 eru sjálfkrafa friðuð, önnur undir 

sérstökum kringumstæðum og kirkjur sem byggðar voru fyrir 1918.32 Sum hús eru hins vegar 

vernduð en meginreglan í húsvernd er  að virða upprunalega gerð bygginga, óháð aldri þeirra, 

uppruna eða stílgerð. Einnig er mikilvægt að varðveita sem mest af byggingunni og breyta 

sem minnst við viðgerðir og endurbætur.33 Varðveisla eða húsavernd byggist því á 

sameiginlegum vilja yfirvalda og eigenda að húsi sé vel við haldið og sem næst  upprunalegu 

horfi samhliða eðlilegri nýtingu. Erlendis hefur slík samvinna náð fótfestu og  hafa gömul hús 

verið glædd lífi og þeim gefið verðugt hlutverk bæði í samtíð og framtíð. Samvinna af þessu 

tagi hefur verið talin besta leiðin til árangurs í þeirri viðleitni að „gefa fortíðinni framtíð“34 en 

það var kjörorð ársins 1975, friðunarárs Evrópuráðsins sem nefnt var hér að ofan. 

                                            
28 Stjórnartíðindi 1907, A, 232. 
29 Hörður Ágústsson Íslensk byggingararfleið II: Varðveisluánnáll 1863-1990 – Verndunaróskir, 15. Birtist 
einnig í Alþingistíðindum 1937 A (52. Löggjafarþing), 515. 
30 Hörður Ágústsson, Íslensk byggingararfleið II: Varðveisluánnáll 1863-1990 – Verndunaróskir 16-17. Birtist 
einnig í Stjórnartíðindum 1947, 6-8. 
31 Hörður Ágústsson, Íslensk byggingararfleið II: Varðveisluánnáll 1863-1990 – Verndunaróskir, 21. 
32 Vefsíða Húsafriðunarnefndar, húsaskrá. 
33 Ari Trausti Guðmundsson og Flosi Ólafsson, Steinuð hús: varðveisla, viðgerðir, endurbætur og nýsteining 11. 
34 Hörður Ágústsson, Íslensk byggingararfleið II: Varðveisluánnáll 1863-1990 – Verndunaróskir, 24-25. Birtist 
einnig í Morgunblaðinu 9. Janúar 1976. 
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Húsafriðunarnefnd var gerð að sjálfstæðri stofnun árið 2001 en þá voru gerðar gagngerar 

breytingar á lögum um þjóðminjar en nefndin var áður undirnefnd þjóðminjaráðs.35 Hlutverk 

hennar er að stuðla að varðveislu byggingararfs þjóðarinnar, meta hvaða hús er rétt að friða 

hverju sinni og gera um það tillögur til menntamálaráðherra. Húsafriðunarnefndin hefur 

samráð við embætti þjóðminjavarðar og minjavörð þess landsvæðis sem hús tilheyrir þegar 

fjallað er um friðun húss. Einnig fer nefndin með yfirstjórn húsafriðunarsjóðs og mótar stefnu 

í húsverndarmálum. Allar umsóknir um breytingar, viðhald eða endurbætur á friðuðum húsum 

þurfa að fara í gegnum Húsafriðunarnefnd sem hefur eftirlit með öllum friðuðum húsum 

landsins. Nefndin veitir einnig styrki til friðaðra húsa, húsakannanna og byggingarsögulegra 

rannsókna.36 Samkvæmt lögum sem samþykkt voru í júní 2012 verður Húsafriðunarnefnd 

sameinuð Fornleifavernd ríkisins um næstu áramót í nýrri Minjastofnun Íslands.37 

Huga verður vel að sérstöðu íslensks byggingararfs þegar lagt er mat á varðveislugildi 

gamalla húsa. Flestir sem farið hafa til annarra landa, þá sér í lagi í Evrópu, hafa séð þar 

glæsilegar gamlar byggingar og gæti því þótt byggingararfur Íslands frekar óspennandi og 

fátæklegur í samanburðinum. Pétur Ármannsson skrifaði um þetta í grein í Morgunblaðinu, 

þar sem hann telur að byggingararfurinn þurfi að vera metinn út frá forsendum alþjóðlegrar 

alþýðuhúsagerðar sem geri hann eftirsóknarverðari til varðveislu. Hann telur að færa megi rök 

fyrir því að margt í byggingarsögu landsins sé fágætt og einstakt og að torfbæir og 

bárujárnsklædd timburhús séu menningararfur þjóðar sem bjó við erfiðari aðstæður og meiri 

fátækt en flestir aðrir í Evrópu á þeim tíma.38 Vegna þessara erfiðu aðstæðna og þeirrar miklu 

fátæktar sem í landinu var er skiljanlegt að fólk hafi viljað rífa húsin og byggja hús sem báru 

það með sér að miklar framfarir hefðu átt sér stað í landinu og aðstæður væru mun betri til 

búsetu en áður fyrr. Hins vegar er þetta viðhorf enn við lýði í dag líkt og Pétur nefnir í þessari 

sömu grein og segir þar að skilningur á mikilvægi húsverndar sé ekki eins mikill hér á landi 

eins og annarstaðar í Evrópu. Af þessum sökum hafi ekki margar byggingar af hverri gerð 

varðveist og því geti tiltölulega fábrotið hús haft mikið fágætisgildi sem kemur ekki í ljós 

nema að staða þess sé skoðuð í víðu samhengi. Varðveislumatsaðferðir þjóða sem eiga fjölda 

dæma frá sama tímabili eiga því ekki að öllu leyti við hér á landi.39 Rétt er að geta þess að á 

fyrri tíma var mikill munur á byggingum eftir efnahag og höfðingjar byggðu híbýli sín úr 

                                            
35 Vefsíða Alþingis, lög um húsafriðun, nr. 104/2001. 
36 Vefsíða Húsafriðunarnefndar, hlutverk. 
37 Vefsíða Alþingis, lög um menningarminjar, nr. 80/2012. 
38 Pétur H. Ármannsson, „Verndun og uppbygging – er unnt að ná sátt?“ Morgunblaðið, 23. febrúar, 2008 - 
Menningarblað/Lesbók. 
39 Pétur H. Ármannsson, Verndun og uppbygging – er unnt að ná sátt? Morgunblaðið, 23. febrúar, 2008 - 
Menningarblað/Lesbók. 
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öðrum efnivið en alþýða manna. Hér á landi notuðust hins vegar allflestir við sama 

byggingarefni.Þetta er nokkur sérstaða íslenskrar byggingararfleiðar og hefur margan 

manninn blekkt eins og Hörður Ágústsson komst að orði.40 

Það er ekki einungis Húsafriðunarnefnd sem lætur sig varða verndun og friðun húsa, fram 

kemur á heimasíðu Torfusamtakanna, að: „nokkrir einstaklingar með auga fyrir sérstakri 

fegurð gamalla íslenskra húsa og áhuga á menningarsögulegum verðmætum, björguðu 

Bernhöftstofunni frá niðurrifi með því að mála hana alla á einni nóttu.“41 Samtökin eru frjáls 

félagasamtök og markmið þeirra eru að efla áhuga á gildi íslenskrar byggingararfleiðar og 

standa vörð um varðveislu þessa arfs.42 

Í fyrstu grein þjóðminjalaga segir: 
Tilgangur þessara laga er að stuðla að verndun menningarsögulegra minja og tryggja að íslenskum 

menningararfi verði skilað óspilltum til komandi kynslóða. Lögin eiga að tryggja eftir föngum varðveislu 

menningarsögulegra minja í eigin umhverfi, auðvelda aðgang og kynni þjóðarinnar af menningarsögulegum 

minjum landsins og greiða fyrir rannsóknum á þeim.43  
Markmið með vernd byggingararfsins er í raun að varðveita félagslegar og menningarlegar 

upplýsingar sem og að nýta þá auðlind sem felst í byggingum. Eins er markmiðið að tengja 

nútímann við fortíðina vegna þess að bæjarmyndin sem byggingarnar mynda endurspegla 

sögu staðarins og eru hluti af minningum fyrri tíma. Eitt sinn voru aðeins einstaka hús 

vernduð en nú er hægt að vernda húsasamstæður og hverfi, þannig að hús sem ekki eru 

sérstök ein og sér geta verið hluti af sérstakri heild.44  

UNESCO, Mennta-, menningar- og vísindastofnun Sameinuðu þjóðanna er alþjóðleg 

stofnun sem kennir fólki í heiminum hvers virði það er að eiga menningararf. Hún kennir 

fólki að líta svo á að sumt í efnisheimi þeirra hafi aukið gildi umfram annað, sem sérstakir 

snertifletir við fortíðina og að þetta gildi verði að varðveita með því að hrófla ekki við þessum 

mannvirkjum, ekki einu sinni til að endurreisa þau. Þetta hefur Íslendingum verið kennt eftir 

miðja 20. öld, þegar fólk hafði loks sagt skilið við moldarkofana og braggana, að nú væru þeir 

menningarverðmæti.45 

1.2 Menningararfur í Fjallabyggð 

Hér á landi þykir mörgum verndun gamalla húsa takmarka sköpunarfrelsi í byggingarlist og 

gætir misskilnings um að verndunin muni hamla eðlilegri framþróun og nýsköpun í 
                                            

40 Hörður Ágústsson, Íslensk byggingararfleið I: ágrip af húsgerðarsögu 1750-1940, 14. 
41 Vefsíða Torfusamtakanna, um samtökin. 
42 Vefsíða Torfusamtakanna, um samtökin. 
43 Vefsíða Alþingis, þjóðminjalög, nr. 107/2001. 
44 Vefsíða Torfusamtakanna, húsvernd. 
45 Valdimar Tr. Hafstein, „Menningararfur; sagan í neytendaumbúðum“, 315. 
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byggingarlist en slíkt er frekar ólíklegt þar sem byggingararfur fyrri tíðar er ekki mikill. Pétur 

H. Ármannsson orðar þetta ágætlega  í grein sinni á vefsíðu Torfusamtakanna, sem einnig 

birtist í Morgunblaðinu, að samhengi gamalla húsa gefur tækifæri á öðruvísi og skapandi 

lausnum, því sagan er eitt mikilvægasta byggingarefni þeirra sem bæina móta. Allt snýst þetta 

um hugarfar fólks og að endurreisa er það sama og skapa.46 

Á heimasíðu Húsafriðunarnefndar kemur fram að Fjallabyggð hefur fengið 2.500.000 kr. í 

styrk til að hefja vinnu við byggða- og húsakönnun, Siglufjörður fékk 1.500.000 kr. og 

Ólafsfjörður 1.000.000 kr. Endanlegur fjöldi húsa í Ólafsfirði liggur ekki fyrir en ætlunin er 

að skoða 300 hús á Siglufirði þar af eru 54 eldri en frá 1918.47 

Undanfarin ár hafa Siglfirðingar verið mjög duglegir að gera upp gömul hús en mikið er af 

timburhúsum í norskum stíl á Siglufirði sem er arfleið frá síldarárunum.48 Einn af þeim sem 

helst hefur barist fyrir verndun þessara húsa og hefur hvatt Siglfirðinga til þess að gera norsku 

timburhúsin upp er Örlygur Kristfinnsson. Hann er safnstjóri Síldarminjasafnsins á Siglufirði 

og er einn viðmælenda minna. „Örlygur hefur verið ötull í að gera upp gömul hús á Siglufirði 

sem hafa breytt ásýnd bæjarins verulega. Þau verkefni sem Örlygur hefur komið að á 

Siglufirði hafa breytt ásýnd og ímynd staðarins. Hann hefur virkjað heimafólk til þátttöku í 

verkefnunum áhugi hans á gömlum húsum hefur smitað út frá sér og má sjá það á fjölda 

gamalla uppgerðra húsa á Siglufirði.“49 

Í Ólafsfirði er ekki sömu sögu að segja og þar skiptir líklega mestu máli að þar er ekki að 

finna eins mikið af gömlum húsum og á Siglufirði. Í lok mars árið 2010 óskaði bæjarráð 

Fjallabyggðar eftir tilskildum leyfum til þess að rífa niður húseignina við Kirkjuveg 4 í 

Ólafsfirði sem er eitt af þeim húsum sem tekið er fyrir í þessari ritgerð. Þá lá fyrir 

þinglýsingarvottorð frá sýslumanni og voru engar kvaðir á eigninni en Helgi Jóhannsson, 

þáverandi fulltrúi í skipulags- og umhverfisnefnd Fjallabyggðar, vildi bíða eftir að byggða- og 

húsakönnun væri lokið í Ólafsfirði áður en yrði farið í slíka aðgerð og var sú tillaga 

samþykkt.50 Þegar upp hafa komið mál sem varða niðurrif hús s.s. Kirkjuveg 4 hefur vantað 

að til sé stefna og vitneskja bæjaryfirvalda um verndum gamalla húsa. Með nýju aðalskipulagi 

fyrir Fjallabyggð (hverfisvernd) og húsakönnun í Ólafsfirði og Siglufirði má gera ráð fyrir að 

húsfriðun og verndun menningararfs verði gert hærra undir höfði en hingað til. 

                                            
46 Pétur H. Ármannsson, Verndun og uppbygging – er unnt að ná sátt? Morgunblaðið, 23. febrúar, 2008 - 
Menningarblað/Lesbók. 
47 Vefsíða Húsafriðunarnefndar, styrkjaúthlutanir 2011. 
48 Vefsíða Byggðarstofnunar, Örlygur Kristfinnsson hlýtur landstólpann árið 2012. 
49 Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og Helgi Jóhannsson/2012/3. 
50 Heimasíða Fjallabyggðar, fundargerð skipulags- og umhverfisnefndar.  
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Ljóst er af þessum stuðningi Húsafriðunarnefndar að í Fjallabyggð megi finna mikinn 

menningararf í húsum sveitafélagsins en það kemur vafalaust lítið á óvart vegna þess hversu 

mörg hús hafa nú þegar verið gerð upp á Siglufirði.  

    

Mynd 1. Siglufjörður           Mynd 2. Ólafsfjörður 

1.3 Umræður 

Fólk hefur mismunandi hugmyndir um hvað menningararfur merkir og þykir jafnan erfitt að 

koma því í orð hvað hugtakið þýðir í raun og veru en það má útskýra á einfaldan hátt þannig 

að menningararfur er ákveðinn hluti af manni sjálfum. Þeir hlutir sem teljast menningararfur 

hafa hjálpað til við að móta og skapa persónu hvers og eins og eru því hluti af eigin 

sjálfsmynd. Að sjálfsögðu hefur hugtakið mismunandi þýðingu fyrir hvern og einn og er því 

opið til túlkunar og skilgreiningar eftir því hver á í hlut. 

Í kjölfar iðnbyltingarinnar á 19. öld voru mörg eldri hús í Evrópu rifin niður í þágu 

framfara, hugarfarið víða á Vesturlöndunum var að sýna ætti nýjustu húsastílana og nýjustu 

tæknina og engin þörf væri fyrir eldri húsin sem táknuðu aðeins gamla tíma þegar ekki voru 

til fjármagn eða tæki og tól til að búa til jafn glæsilegar byggingar og nú var hægt. Af þessum 

sökum glötuðust ákveðin verðmæti fortíðarinna. Samkvæmt Barthel ýtti þessi þróun undir 

verndun á menningararfi í kjölfar iðnvæðingarinnar og sýndi í raun óánægju fólks með það 

hvernig farið var með sögu þeirra og arf.51  

Á Íslandi þróuðust þessi mál þó nokkuð öðruvísi. Íslenska þjóðin bjó lengst af við 

frumstæða búskaparhætti, líkt og Hörður Ágústsson bendir á í Íslenskri byggingararfleið I, en 

landið breyttist á stuttum tíma úr frumstæðu landi í nútímavætt samfélag. Því er erfitt að nota 

hugtök og orð líkt og notast er við annarstaðar í Evrópu þar sem lítið hefur verið fjallað um 

                                            
51 Barthel, D., Historic Preservation: Collective Memory and Historical Identity, 68-69. 
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húsgerðasögu landsins í íslenskri menningarsögu.52 Eins og fram hefur komið hér að ofan 

hefur verið vilji hjá mörgum að vernda gömul hús síðan seint á 19. öld og gefa frumvörp 

Hannesar Hafsteins frá árunum 1907, 1947 og loks húsverndunarfrumvarp Einars 

Olgeirssonar sem samþykkt var árið 1969, eftir fimm ára bið, það til kynna. Hins vegar voru 

það aðgerðir áhugafólks um verndun gamalla bygginga sem stóðu frá árinu 1968 sem gerðu 

það að verkum að almenningur fór að huga meira að þessum málum, ekki væri einungis um 

að ræða eitthvað sem þingmenn samþykktu í frumvörpum. 

Má sjá í aðgerðum Torfusamtanna 19. maí 1973 er fólk tók sig til, að frumkvæði Guðrúnar 

Jónsdóttur formanns samtakanna, og máluðu húsin á Bernhöftstorfunni þar sem til hafði 

staðið að reisa stjórnarráðsbyggingu. Þetta vakti mikinn áhuga fólks, jafnvel snérist fólk sem 

var á móti varðveislu húsanna hugur. Hins vegar drógu stjórnvöld fæturna í málunum í 

gríðarlega langan tíma og fór svo að í mars árið 1977 kom upp eldur á mörgum stöðum í 

húsunum milli Bankastrætis og Amtmannsstígs og brunnu í Torfunni þrjú hús en hinum tókst 

að bjarga. Flestir telja að þar hafi brennuvargur verið á ferð en málið hefur aldrei verið 

upplýst. Eftir mikla vinnu margra aðila, bæði íslenskra sem og erlendra, þá friðaði 

menntamálaráðherra Ragnar Arnalds Torfuna í óþökk forsætisráðherra Ólafs Jóhannessonar. 

Ekki kom þó til þess að málinu væri vísað til Alþingis til úrskurðar vegna þess að sú 

ríkisstjórn fór frá um haustið og tók þá við ríkisstjórn Alþýðuflokksins og Vilmundur 

Gylfason, nýr menntamálaráðherra, samþykkti verndun Torfunnar strax. Þá hófst loks 

almennileg uppbygging á Torfunni.53 

Mikla eftirsjá má oft greina á meðal fólks um það hvernig farið hefur verið með sum svæði 

og hversu mikið hefur verið rifið. Fólki sem þótti jafnvel ekkert tiltökumál að rífa eða brenna 

ákveðin hús á þeim tíma sem það var gert, gerir sér meiri grein fyrir því núna, eftir að 

menningararfsumræðan varð almennari, hversu mikilvægt er að halda í þau. Meðal annars 

vegna þessara mismunandi viðhorfa verða gjarnan miklar deilur á meðal fólks þegar rætt er 

um niðurrif eða breytingar á húsum. Hluti af aukinni varðveislu hefur orðið til í gegnum 

ferðaþjónustuaðila sem gefið hafa gömlum byggingum nýtt hlutverk. Ekki eru allir sáttir við 

slíka notkun á fortíðinni og telja það rangt að nota fortíðina í gróðastarfsemi en flestir sjá 

uppbyggingu og endurnýtingu á gömlum húsum sem verndun á minjum og menningararfi 

samfélagsins og þykir hluti af sjálfsmynd íbúanna. Með því að gefa byggingum nýtt líf er 

verið að styrkja bæjarmyndina og segja sögu heimamanna um leið. Viðmælendur mínir töluðu 

                                            
52 Hörður Ágústsson, Íslensk byggingararfleið I: ágrip af húsgerðarsögu 1750-1940, 13. 
53 Hörður Ágústsson, Íslensk byggingararfleið II: Verndunaróskir, 225-237. 
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allir um að nú mætti greina aukna vitund heimafólks á þeim verðmætum sem gömul hús eru 

þegar þau hafa fengi „andlitslyftingu“ eða verið endurbyggð og fengið nýtt hlutverk.54 

                                            
54 KMP 1/2012, viðtal við Örlyg Kristfinnsson og Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og Helgi Jóhannsson/2012/5. 
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2. Sjálfsmynd og minni 

Þegar talað er um menningararf samfélags þarf að hafa í huga að fólk sér hlutina ekki á sama 

hátt og leggur því mismunandi gildi og mikilvægi á arf. Þeir Hall og McArthur hafa skipt arfi 

niður í fjóra flokka, heimsarf, þjóðararf, samfélagsarf og fjölskylduarf en hér verður aðeins 

fjallað um síðari tvo flokkana. Einnig hafa þeir skipt mikilvægi arfs niður í fjóra flokka eftir 

efnahagslegu, félagslegu, pólitísku og vísindalegu vægi.55 Verður í ritgerðinni aðeins litið til 

efnahagslega og félagslega vægisins. Arfur telst efnahagslega mikilvægur ef hann skilar 

samfélaginu eða þjóðarbúinu fjárhagslegum arði meðal annars vegna innkomu frá 

ferðamönnum sem heimsækja sögulega staði.56 Félagslegt mikilvægi byggir á sameiginlegri 

sjálfsmynd sem og eigin sjálfsmynd fólks og samfélags sem fólk tengir við arfleið sína. Það er 

hvernig þau hugsa og meta menningararf sinn og hvernig þau leita uppruna síns í honum. 

Misjafnt er hvað er mikilvægt hverjum og hvað fólk tengir við sjálfsmynd sína, vegna þessa er 

það sífellt ágreiningsefni hvað á að varðveita57 líkt og höfundur komst fljótt að í viðtölum 

sínum. Hjónin Bjarkey og Helgi sáu til að mynda „gamla pósthúsið“ sem part af liðnum tíma 

sem þau og eldri bæjarbúar muna eftir og vilja ekki að yngri kynslóðir fari á mis við, hús sem 

þau telja að geymi menningararf og arfleið fyrri tíma.58 

Margar kenningar eru til um áhrif minnis á menningarlega sjálfsmynd einstaklinga og telja 

flestir fræðimenn sem stundað hafa rannsóknir á minni að það sé hverjum og einum 

mikilvægur stuðningur við að skilgreina sjálfan sig í eigin samfélagi. Minnið hefur 

margvíslegar birtingarmyndir og getur bæði verið áþreifanlegt og óáþreifanlegt. Það sem 

manneskjan hefur skilið eftir sig getur talist til áþreifanlegs minnis , ákveðnir hlutir eins og 

hús, bolli eða ruggustóll, það sem fólk tengir við viðkomandi aðila. Atburðir í hugum fólks 

eru dæmi um það sem telst til óáþreifanlegs minnis.59 

Samfélagsarfur er, samkvæmt Hagen, eitthvað sem ákveðinn hópur eða þjóðfélag velur að 

fá í arf frá fyrri kynslóðum til að miðla til seinni kynslóða, til að mynda hefðir, tungumál og 

byggingararf, eitthvað sem einkennir þennan ákveðna hóp.60 Því má segja að hugtakið sé 

nokkuð vítt. Lowenthal hefur bent á að fortíðin sé bæði eign einstaklingsins og samfélagsins 

og byggi á sameiginlegum gildum og reynslu sem sé mikilvæg fyrir menningu hópa. 

                                            
55 Hall, C.M & McArthur, S. ‘The human dimension of heritage management: different values, different 
interests... different issues’, Heritage Management in New Zealand and Australia.  
56 Zeppel & Hall, Arts and Heritage Tourism, 61. 
57 Hall, C.M & McArthur, S. . Integrated Heritage Management: Principles and Practice, 166. 
58 Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og Helgi Jóhannsson/2012/1. 
59 Steinunn Kristjánsdóttir, „Sameiginlegt og félagslegt minni í fortíð og nútíð“, 52. 
60 Hagen, J. Preservation, Tourism and Nationalism: The jewel of the German past, 58. 
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Samkvæmt Lowenthal er það þörf fólksins að halda í eitthvað í samfélaginu sem hefur áhrif á 

þróun samfélagsarfsins. Hann er því til þess gerður að mæta þeirri þörf fólks á að vera í 

sambandi við fortíðina og auðvelda því að þekkja sjálft sig. Lowenthal er þó mjög gagnrýninn 

á hlutverk menningararfsins að þessu leyti.61 Það sem mótar hins vegar sjálfsmynd 

einstaklinga og fjölskyldna eru þeir hlutir sem tengjast þeim sérstaklega og kallast 

persónulegur- eða fjölskylduarfur.62 Fólk hefur ólíkar skoðanir og ekki sömu hagsmuna að 

gæta þá hefur það mismunandi tengingar við hluti og það sem einum þykir merkilegt þykir 

öðrum ómerkilegt. Því er erfitt að gera öllum til hæfis og flókið mál að ákveða hvað á að 

varðveita og hvað ekki. Tengja mætti val fólks á því hvort ákveðið hús sé þess vert að 

varðveita eða endurbyggja við minni þess. Einnig getur minni fólks haft áhrif á það hvar það 

ákveður að búa. Hvað fólk man eða hvernig talað hefur verið um ákveðin hús hefur kannski 

mikið að segja um það hvort fólki þykir húsið eftirsóknarvert til búsetu eða hafa 

varðveislugildi.  

Franski félagsfræðingurinn Maurice Halbwachs (1877-1945) er talinn hafa verið fyrstur 

fræðimanna til að leggja fram kenningar um sameiginlegt minni og að greina á milli þess og 

hins sögulega minnis sem tveggja leiða til þess að fást við fortíðina. Grunnurinn í kenningum 

hans var sá að minnið væri sameiginlegt fyrirbæri, að minningar gætu ekki sprottið upp í huga 

einstaklings af sjálfu sér og hefðu aðeins merkingu í huga hans ef þær væru tengdar 

sameiginlegum kennileitum sem og félagslegu umhverfi. 63 

Halbwachs nefndi til að mynda að það gæti geisað stríð í landi eða ríkt pólitískt og 

efnahagslegt öngþveiti en það hefði lítil sem engin áhrif á sumt fólk, ekki á meðan ákveðin 

hús stæðu, þá hefði ekkert glatast. Það væri vegna þess að ef það sem þeim stæði næst væri í 

lagi þá skipti annað ekki eins miklu máli. Má því segja að þar sem heimili endast í gegnum 

áratugi og jafnvel aldir eru ákveðnir hópar í stöðugu návígi við húsin og lífið þeim 

samtvinnað. 64 Nú til dags vilja fræðimenn ekki notast við upprunalegu útfærslu Halbwachs á 

sameiginlegu minni heldur telja að minnið geti verið einstaklingsbundið, félagslegt, 

sameiginlegt eða sögulegt. Því er talið að minnið sé skapað og viðhaldið af félagslegum 

áhrifum og verði ekki einungis fyrir félagslegum áhrifum.65 

Steinunn Kristjánsdóttir, fornleifafræðingur tekur fyrir þessar fjórar tegundir af minni í 

grein sinni Sameiginlegt og félagslegt minni í fortíð og nútíð en segir jafnframt að 

                                            
61 Lowenthal, D. Environmental perception; preserving the past, 549-559. 
62 Timothy, D.J. og Boyd, S.W. Heritage tourism: themes in tourism, 90. 
63 Steinunn Kristjánsdóttir, „Sameiginlegt og félagslegt minni í fortíð og nútíð“, 51. 
64 Halbwachs, M. Space and the Collective Memory, The Collective Memory, 2-3. 
65 Steinunn Kristjánsdóttir, „Sameiginlegt og félagslegt minni í fortíð og nútíð“, 51. 
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útskýringarnar séu mjög einfaldaðar og byggist á mun flóknara samspili atburða þess 

umhverfis sem þeir eiga sér stað í. Þegar talað er um einstaklingsminni er átt við minningu um 

atburði sem gerst hafa í lífi einstaklingsins á meðan sameiginlegt minni byggist á hugmyndum 

hóps, það sem hópurinn tekur með sér eftir að hafa upplifað eitthvað saman eða vegna 

sameiginlegra aðstæðna. Sameiginlegt minni byggir þó ekki síður á því sem haldið er að 

hópnum af þeim sem hafa tækifæri og aðstöðu til að halda á lofti tilteknum minningum eins 

og fjölmiðlum, stjórnmálamönnum og í gegnum skólakerfi, og tengja þær sameiginlegri fortíð 

þjóðar. Sameiginlegt minni er því oft eitthvað sem er lært en ekki upplifað líkt og þarf að 

gerast með einstaklingsminni. Félagslega minnið verður til bæði vegna félagslegra og 

sameiginlegra áhrifaog venjulega má tengja það við atburði úr fortíðinni en oftast myndast 

það á milli manna í tíma. Sögulegt minni er svo sagan sjálf líkt og hún er skráð og því eru 

bæði sameiginlega og félagslega minnið það sem raunverulega birtir myndir sögulega 

minnisins. Birtingarform minnis eru því mörg og eru bækur, byggingar og fólk úr fortíðinni 

aðeins brot af því. Það sem helst hefur áhrif á menningararfinn er sameiginlega minnið en hið 

félagslega hefur aftur á móti áhrif á sjálfsmynd hópa.66 

Eins og kom fram í byrjun ritgerðar þá túlkar fólk menningararfinn mismunandi og er hann 

því oft umdeildur og jafnvel er algengt að meðlimir sama hóps séu ekki sammála um hvaða 

þætti eigi að draga fram í sameiginlegri sjálfsmynd þar sem menning og samfélag hafa aldrei 

verið vel afmörkuð og það sama má segja um sjálfsmyndir.67 Alan Dundes segir það vera 

undirstöðu sjálfsmyndar einstaklinga og hópa að þeir geti aðgreint sig frá öðrum. Samkvæmt 

honum þá væri fólk ekki með neina sjálfsmynd ef ekki væri um aðgreiningu að ræða gagnvart 

öðru fólki. Einnig bendir Dundes á að þeir minnihlutahópar sem upplifa að að þeim sé sótt 

hafi enn ríkari þörf en aðrir hópar á því að skilgreina sjálfsmynd sína.68 Það sé gert í gegnum 

þjóðfræðiefni þess hóps eins og til að mynda goðsagnir, þjóðlög, byggingar, hefðir og siði.69 

Að auki bendir Dundes á að hver og einn getur upplifað margskonar tilfinningar um 

sjálfsmynd sína á sama tíma og hún er í sífelldri endurnýjun.70 Því má segja að sjaldnast eru 

allir sammála um að eitthvert eitt hús sé það hús sem þarf að varðveita þar sem fólk metur 

sjálfsmynd sína eftir mismunandi hlutum og vegna þess að merking hins liðna er alltaf háð 

minninu. Sigurður Gylfi Magnússon segir í grein sinni um kennileiti minninga að túlkun 

                                            
66 Steinunn Kristjánsdóttir, „Sameiginlegt og félagslegt minni í fortíð og nútíð“, 54. 
67 Unnur Dís Skaptadóttir, Fjölmenning á ferð og flugi, 589. 
68 Dundes, A., Defining Identity through Folklore,  6-7. 
69 Dundes, A., Defining Identity through Folklore, 9. 
70 Dundes, A., Defining Identity through Folklore, 21. 
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fræðimannsins geti verið liður í því að gera minnismerki að því sem það er en að merking 

þess byggist þó fyrst og fremst á þeim viðhorfum sem ríkja til þess í nútímanum.71 

2.1 Saga Fjallabyggðar 

Fjallabyggð er heitið á hinu sameinaða sveitarfélagi Siglufjarðar og Ólafsfjarðar en það er, 

eins og kom fram í byrjun ritgerðarinnar, svæðið þar sem rannsókn höfundar á uppbyggingu 

og endurnýtingu á gömlum húsum fór fram. Sveitarfélögin voru sameinuð árið 2006 og þá var 

hafist handa við byggingu Héðinsfjarðargangna sem opnuð voru 1. október 2010 en í 

sveitarfélaginu búa rúmlega 2000 manns. Fjallabyggð er nyrst á Tröllaskaga og nær frá 

Almenningsnöf undan Mánárfjalli í vestri, að Æðaskeri undan Ólafsfjarðarhyrnu í austri og að 

Kerlingahnjúk í suðri. Báðir bæir byggja afkomu sína að mestu á sjávarútvegi, vinnslu 

fiskafurða og ýmiskonar þjónustu við þessar greinar iðnaðar, svo sem vélsmíði og netagerð. 

Fjölbreytni hefur þó aukist í atvinnulífinu í seinni tíð þar sem mikil aukning hefur orðið í 

ferðamannaiðnaðinum en einnig hafa ýmis fyrirtæki og stofnanir á höfuðborgarsvæðinu sett á 

stofn fjarvinnslu. Auk fjarvinnslunnar eru í sveitarfélaginu fyrirtæki sem smíða báta, slökkvi- 

og sjúkrabíla og fiskvinnsluvélar fyrir sjávarútveginn. Menntaskólinn á Tröllaskaga er 

staðsettur í Ólafsfirði en hann tók til starfa árið 2010 og einnig eru grunnskólar í báðum 

bæjarkjörnunum en eldri deildin er á Siglufirði og sú yngri mun flytjast að mestu yfir í 

Ólafsfjörð haustið 2012.72 

Siglufjörður er nyrsti kaupstaður Íslands og ber þess enn merki að hafa verið höfuðborg 

síldarinnar á árum áður. Þó svo að flestar byggingar sem minna á síldarævintýrið á Siglufirði 

séu horfnar þá standa enn eftir nokkur hús sem setja mikinn svip á bæinn. Má þar nefna 

Norska sjómannaheimilið, sem nú er tónlistarskóli, verksmiðjuhús SR-mjöls og Róaldsbrakka 

sem er eitt af þeim húsum sem höfundur tók fyrir í rannsókn sinni.73 Í aðalskipulagi 

Fjallabyggðar fyrir árin 2008-2028 má finna ákvæði um hverfisvernd þar sem segir að 

verndun sérkenna eldri byggðar eða annarra menningarsögulegra minja, náttúruminja eða 

trjágróðurs, án þess að um lögformlega friðun sé að ræða, sé mikilvæg til að viðhalda 

bæjarmyndinni. Þá er eitt svæði í sveitarfélaginu sem er á Siglufirði undir slíku ákvæði, 

svæðið á eyrinni sem afmarkast af Grundargötu, Aðalgötu, Eyrargötu og Vetrarbraut.74 

Í Ólafsfirði er atvinnusagan bæði tengd sjónum og landbúnaði. Landbúnaður var 

aðalatvinnugrein staðarins frá landnámi og fram á tuttugustu öld rétt eins og á flestum stöðum 
                                            

71 Sigurður Gylfi Magnússon ,,Kennileiti minninga. Styttur, kennslubækur, yfirlitsrit, hátíðarhöld og ævisögur”, 
Lesbók Morgunblaðisins, 2004. 
72 Vefsíða Fjallabyggðar, um Fjallabyggð. 
73 Heimasíða Síldarminjasafnsins, um síldarbæinn Siglufjörð. 
74 Aðalskipulag Fjallabyggðar 2008-2028, 107, 166. 
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landsins en sjósóknin var þó gríðarlega mikilvæg fyrir bæjarfélagið. Í kjölfar vaxandi útgerðar 

og íbúafjölgunar varð til ný þjónusta á staðnum eins og rafverktakar, vélsmiðjur, 

byggingarfyrirtæki og fleira. Landbúnaður hefur lagst af og nú er sjávarútvegurinn  

undirstöðuatvinnugrein bæjarins.75 Ólafsfirðingar eru ekki komnir eins langt á veg með 

ferðaþjónustu líkt og Siglfirðingar en þó virðist áhuginn vera farinn að kvikna á tækifærinu 

sem í henni felst hjá bæjarbúum nú eftir sameininguna. Ástæða fyrir öflugri ferðaþjónustu á 

Siglufirði má að miklu leyti, að sögn viðmælenda minna, rekja til endurbóta á gömlum húsum 

sem hófust eftir að Róaldsbrakki var gerður upp og fólk fór að veita húsunum sem tengjast 

síldinni meiri athygli.76 

2.2 Varðveisluaðferðir og hugmyndafræði 

Bæjarmynd er það sem landslag, gróður og byggingar mynda í rými bæjarfélags ásamt götum, 

görðum og torgum. Bæjarmynd og bæjarumhverfi hafa mikil áhrif á fólk, á líðan þess og 

hegðan, en það sem fólki finnst gera eitthvað ákveðið hús sérstakt felst einna helst í félagslega 

og sameiginlega minninu þó ekki sé hægt að útiloka einstaklingsminnið í því samhengi. Það 

sem er svo skemmtilegt við minnið er það félagslega, sameiginlega og einstaklingsbundna 

getur haft áhrif á sögulega minnið með því að skapa nýjar minningar, búa til nýtt á gömlum 

grunni og tengja þannig söguna í fortíð og nútíð.77  

Akureyrarbær hefur markað sér byggingarlistastefnu þar sem mikið lagt upp úr 

bæjarmyndinni og húsverndarmálum. Vegna þessa og nálægðar Akureyrar við Fjallabyggð er 

stefna bæjarins notuð hér sem dæmi. Í byggingarlistastefnunni kemur fram að bæjarmyndin er 

mikilvæg fyrir íbúa hvers bæjar, lífsgæði þeirra og uppvaxtarskilyrði barna og unglinga. 

Einnig kemur þar fram að aðlaðandi bæjarumhverfi skipti miklu máli í sambandi við 

atvinnulífið vegna þess að samhengi atvinnulífs og umhverfisþátta mótar búsetuumhverfið 

ásamt félags- og fræðslukerfi samfélagsins. Því er mikilvægt við byggingu á húsum að leggja 

áherslu á góða hönnun og átta sig á því að verið er að skapa varanleg verðmæti og því þarf að 

gæta hagsmuna komandi kynslóða vegna þess að byggingar endast í áratugi og jafnvel aldir 

og skiptir engu máli hvort um er að ræða opinberar byggingar eða ekki.78 

Í erlendum fagbókum um byggingarlist, líkt og bókum arkitektsins og listamannsins 

Nahoum Cohen, Urban Conservation79 og Urban Planning,Conservation and Preservation,80 

                                            
75 Heimasíða Fjallabyggðar, um atvinnu í Ólafsfirði. 
76 KMP 1/2012. Viðtal við Örlyg Kristfinnsson og Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og Helgi Jóhannsson/2012/4. 
77 Steinunn Kristjánsdóttir, „Sameiginlegt og félagslegt minni í fortíð og nútíð“, 64. 
78 Vefsíða Akureyrarbæjar, byggingarlistarseefna Akureyrarbæjar.  
79 Cohen, N., Urban Conservation. 
80 Cohen, N., Urban Planning, Conservation and Preservation. 
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er einna helst talað um bæjarmynd og ástæður þess að margt sem einkenndi bæi hér áður fyrr 

hefur glatast. Hann telur að ekki sé verið að skapa bæi með fjölbreytileika að leiðarljósi sem 

geti orðið til þess að stuðla að samkennd og stolti bæjarbúa. Rannsakað hefur veriðhvað það 

var sem einkenndi bæjarbrag eldri bæja og hvernig hægt er að endurvekja þann sjarma sem 

einkenndi margar eldri byggingar. Samgöngumannvirki eru eitt af því sem kemur í veg fyrir 

það að hægt er að viðhalda þessari gömlu bæjarmynd Nú til dags eiga flestir bíla sem kallar á 

aukið rými og getur haft neikvæð áhrif á bæjarmyndina. Hins vegar er bílinn kominn til að 

vera og því þarf að hafa í huga að skipuleggja bæi miðað við þær þarfir án þess að það komi 

niður á bæjarmyndinni.81 

Hús sem er tiltölulega fábrotið getur haft mikið gildi sem kemur ekki í ljós nema staða þess 

sé skoðuð í víðu samhengi. Varðveislugildi húsa er ekki fastmótað heldur tekur gildismat 

breytingum. Meta þarf hverju sinni áhrif eða svipmót húss á nærumhverfi sitt.82 Sú aðferð sem 

notuð er við að meta varðveislugildi út frá menningarsögulegu gildi, listrænu gildi, 

umhverfisgildi, upprunalega og tæknilegu ástandi er SAVE-aðferðin. Pétur Ármannsson 

skrifaði um þá aðferð þar sem hann tók dæmi af gamalli kirkju: 
... þar sem tiltekin kirkja úti á landi hafði verið svo hart leikin af seinni tíma breytingum að hún fékk 
falleinkunn á SAVE prófinu í öllum flokkum. Kom því til álita að fella hana af lista yfir friðuð hús. Tillaga 
um affriðun kirkjunnar kom mjög illa við söfnuðinn. Hún var helsti vitnisburður um líf og menningu 
tiltekins samfélags sem eftir stóð. Í huga heimamanna jafngilti afnám kirkjunnar af friðunarlista því að 
lífsbarátta þeirra kynslóða sem henni tengdust væri léttvæg fundin. Djúpt særð tóku sóknarbörnin í þessarri 
fámennu sókn sig til og hófu strax lagfæringar á kirkjunni af miklum faglegum metnaði. Tilfinningar af 
þessum toga, sem kunna að tengjast einstökum húsum, er nokkuð sem fagleg greining á húsinu ein og sér 
mælir ekki heldur þyrfti að koma til víðtækari rannsókn á sögu og gildi hvers húss. Hérlendis hafa slík 
tilfinningaleg atriði oft haft veruleg áhrif á ákvarðanir um varðveislu húsa.83 

Pétur tekur ekkert fram um hvaða kirkju hann er að tala en við lestur þessa dæmis gæti hann 

allt eins verið að tala um Kvíabekkjarkirkju Ólafsfirðinga, því hún hefur slíkt gildi í huga og 

hjörtum flestra bæjarbúa. Tengja mætti tilfinningar margra Ólafsfirðinga gagnvart 

Kvíabekkjarkirkju sameiginlegu minni vegna þess að nokkuð langt er síðan hætt var að nota 

kirkjuna þó hún sé notuð í einstaka tilfellum en það er þó ekki það langt síðan að margir muna 

vel eftir einhverri upplifun sinni þaðan og tengja það þá sínu einstaklingsminni. 

Hugmyndina um bæjarbrag, það að umhverfi bæjar þyki fallegt og notalegt og íbúum líði 

vel, má tengja við þau tilfinningabönd sem einstaklingar geta átt við hús sem búa yfir 

minningum til dæmis úr barnæsku þeirra. Fólki sem þykir vænt um bæinn sinn vill hafa hann 

fallegan og notalegan og leggur sig fram við að reyna að halda honum þannig, svo öðrum 

þyki einnig gott að vera þar. 
                                            

81 Vefsíða Akureyrarbæjar, byggingarlistarseefna Akureyrarbæjar. 
82 Pétur H. Ármannsson, Verndun og uppbygging – er unnt að ná sátt? Morgunblaðið, 23. febrúar, 2008 - 
Menningarblað/Lesbók. 
83 Pétur H. Ármannsson, Eru öll gömul hús merkileg?, 138. 
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2.3 Hús rannsóknarinnar 

Eins og áður kom fram voru tekin fyrir fjögur hús í rannsókninni og eru þau öll í mjög ólíkum 

farvegi hvað varðar nýtingu, uppbyggingu og verndun. Það er þó hægt er að tengja þau öll, 

með margvíslegum hætti, menningararfi, sjálfsmynd og minni og svo menningartengdri 

ferðaþjónustu eins og gert verður hér að neðan. Hér að neðan verður hvert hús tekið fyrir og 

greint frá sögu þess og stöðu þess í dag. 

2.3.1 Kvíabekkjarkirkja 

  

Mynd 3. Kvíabekkjarkirkja  
Kvíabekkur er forn landnámsjörð og höfuðból sveitarinnar í Ólafsfirði. Þar hefur verið 

samkomustaður byggðarlagsins frá örófi alda og var á sínum tíma miðpunktur sveitarinnar. 

Kvíabekkjarkirkja er friðuð vegna aldurs en hún var byggð árið 1889.84 Kirkjan fauk og var 

því endurbyggð úr upprunalegu efni árið 1892, gluggar lagaðir og húsið klætt.85 Saga 

kirkjunnar er því ekki jafn löng og jarðarinnar sjálfar en í biskupasögum segir að Lárentíus 

Kálfsson, Hólabiskup, hafi árið 1350 stofnað prestaspítala að Kvíabekk í Ólafsfirði, af því að 

„þar þætti gott til blautfisks og búðarverðar“.86 Þessi tilvitnun gefur til kynna að á þeim tíma 

hafi skilyrði til búsetu verið afar góð í Ólafsfirði.  

Kvíabekkur er einna þekktasta jörðin í Ólafsfirði og sú jörð sem oftast kemur við sögu í 

þeim heimildum sem til eru um sögu liðinnar aldar í Ólafsfirði. Hún var landnámsjörð Ólafs 

bekks og hefur frá elstu tíð verið landrýmsta jörð sveitarinnar og kostamest eins og títt var um 

jarðir fyrstu landnámsmannanna. Eftir kristnitöku lögðu stórhöfðingjar mikið kapp á að reisa 

kirkjur á jörðum sínum. Það sem helst tryggði afkomu Kvíabekkjarklerka var stór og góð 

heimajörð.87 

                                            
84 ÞÍ. Kirknasafn. Kvíabekkur AA/2. Reikningur Kvíábekkjarkirkju, fardagaár 1889-1890; Biskupsskjalasafn C, 
V. 185. Bréf 1892. Bréf prófasts til biskups dagsett 1. febrúar 1892. 
85 Guðmundur L. Hafsteinsson. Kirkjur Íslands 9, Kvíabekkjarkirkja, 124-137. 
86 Sjómannablaðið Víkingur, 1.ágúst 1979, 16-17. 
87 Friðrik G. Olgeirsson, Hundrað ár í horninu, saga Ólafsfjarðar 1883-1944, annað bindi, 185-187. 
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Í samanburði við önnur prestaköll var Kvíabekkur nokkuð yfir meðaltali í tekjum á 18. öld 

en á síðustu þremur áratugum 19. aldar gekk erfiðlega að fá presta til að sækja um, jafnvel þó 

að stjórnvöld greiddu aukaálag með staðnum. Margþættar ástæður voru fyrir því en erfitt 

árferði var á Norðausturlandi á þessum tíma og engar framfarir í samgöngum við Ólafsfjörð. 

Breytingar á landbúnaðarháttum ollu því að jörðin nýttist ekki eins vel og áður fyrr og voru 

prestarnir jafnvel áhugalitlir fyrir landbúnaði. Síðast en ekki síst breytti það stöðu 

Kvíabekkjar að víða var búið að sameina lítil og tekjurýr prestaköll í eitt lífvænlegt brauð.88 

Árið 1969 kom út frétt í Vísi sem hljómaði svona:  
Áttatíu ára gamalt guðshús á Kvíabekk í Ólafsfirði var endurvígt á mánudagskvöldið og var mikið 
fjölmenni við þá athöfn. Kirkjan á Kvíabekk er uppistandandi fyrir tilstilli nokkurra bænda og annarra 
velunnara, sem keyptu hana á sínum tíma, þegar ný kirkja var vígð á Ólafsfirði — eða 1916. Kirkjan var í 
bændaeign allt fram á síðustu ár, að hún var afhent söfnuðinum á Ólafsfirði, enda eigendurnir þá flestir 
látnir. Kvenfélag var síðan stofnað um þessa gömlu kirkju og hefur það haldið áfram að varðveita hana. Og 
á mánudaginn var hún endurvígð eftir gagngera breytingu, sem gerð var á húsinu. Forkirkjan var endurreist 
og byggður turn. Kirkjan var áður með flötu þaki, en nú er hún með mæni. Þannig hefur kvenfélagið nú 
tekið að sér hlutverk bændanna að forða kirkjunni frá falli. Kvíabekkjarkirkja er önnur kirkjan í 
Ólafsfjarðarsókn, en hún stendur rétt innan við bæinn. Biskupinn, séra Sigurbjörn Einarsson, vígði kirkjuna. 
Vígsluvottar voru séra Pétur Sigurgeirsson, vígslubiskup, séra Stefán Snævarr prófastur, sóknarpresturinn í 
Ólafsfirði séra Einar Sigurbjörnsson og formaður sóknarnefndar Haraldur Þórðarson.89 

Líkt og fram kom í fréttinni þá skiptir Kvíabekkjarkirkja Ólafsfirðinga miklu máli og hefur 

nýlega verið stofnað hollvinafélag í kringum hana. Höfundur talaði við Magnús Sveinsson, 

sem er einn helsti talsmaður þess félags, til þess að fá innsýn inn í það hvers vegna fólk væri 

að hugsa svona mikið um kirkju úti í sveit sem er friðuð í stað annarra húsa inni í bænum og 

spurði Magnús að því hvað það væri sem heillaði hann svona við Kvíabekkjarkirkju: 
Það sem heillar mig við Kvíabekkjarkirkju er aðallega saga kirkjunnar, þannig séð er þetta ekkert svo 
sérstök bygging heldur byggingarsagan og það sem menn þurftu að gera til að kirkjan gæti staðið þar sem 
hún stendur. Þessi bygging sem stendur nú er ekki svo ýkja gömul, reist 1892 og að hluta úr kirkju sem reist 
var 1889 en fauk af grunni sínum í vonskuveðri 1892. Á hverju horni kirkjunnar er keðja með áföstu ankeri 
sem grafið er í jörð og er það til þess að atburðurinn 1892 gerist ekki aftur. Í raun og veru er það 
kirkjujörðin Kvíabekkur sem heillar mig, hún hefur langa og ríka sögu í kirkjusögu Ólafsfjarðar og er 
kirkjubyggingin einu tengslin sem við höfum eins og er. Kirkjan var friðuð 1. janúar 1990 samkvæmt 
aldursákvæði þjóðminjalaga.90  

Einnig svaraði hann því hvers vegna honum þykir nauðsynlegt að stofna utan um hana 

hollvinafélag: 
Varðandi hollvinafélagið, þá held ég að það sé besta leiðin til að bjarga kirkjunni. Það er mun auðveldara 
að fara í svona vinnu með einhvern félagskap á bak við verkið. Í gegnum hollvinafélagið geta einstaklingar 
komið að verndun kirkjunnar hvort sem er með vinnuframlagi eða peningastyrk.91  

Draga má þá ályktun af þessum svörum að ekki er nóg að friða hús eða kirkjur heldur þarf að 

halda þeim við þannig að byggingarstíll eða saga þess verði sýnileg. Einnig er ljóst að viðhald 

slíkra bygginga er oft tímafrekt og dýrt og því má ætla að heppilegra sé að halda um slíkt 

                                            
88 Friðrik G. Olgeirsson, Hundrað ár í horninu, saga Ólafsfjarðar 1883-1944, annað bindi, 201. 
89 Vísir, 240. tölublað, 30. október 1969. 
90 Vefsíða Húsfriðunarnefndar, friðuð hús. 
91 Magnús A. Sveinsson/2012. 
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félag þar sem fleiri sameinast um að koma hlutunum í verk. Þó kirkjan sé nánast í engri 

notkun hafa þar farið fram fermingar á unglingum sem eiga ættir sínar að rekja til jarðarinnar. 

Einnig hafa verið haldnir þar tónleikar nokkuð reglulega þar sem aðstandendum þeirra hefur 

fundist við hæfi að nýta kirkjuna til þess að spila á hljóðfæri sem notuð voru á Íslandi á 17. 

öld.92 Mætti líka telja að slíkt sé gert til þess að minna á tilvist kirkjunnar og sögunni á bakvið 

hana. 

Af þeim fjórum húsum sem skoðuð voru er ofangreind Kvíabekkjarkirkja það eina sem er 

utan byggðakjarna og hefur því ekki eins mikil áhrif á bæjarmyndina sjálfa en hún setur þó 

mark sitt á sveitina í kring. Hin þrjú húsin eru öll inn í bæ og hefur ástand þeirra mun meira 

að segja fyrir bæjarmyndina. 

2.3.2 Róaldsbrakki 

   

Mynd 4. Róaldsbrakki áður fyrr      Mynd 5. Róaldsbrakki í dag 
Róaldsbrakki er staðsettur á Siglufirði og er norskt síldarhús sem var byggt árin 1906-07 og 

var hluti af hinni miklu söltunarstöð sem rekin var þarna í rúmlega 60 ár og er því um leið 

mjög glæsilegur minnisvarði um áhrif og umsvif Norðmanna í síldarútveginum á Íslandi.93  

Á sjöunda áratugnum, eftir að síldin hvarf af miðum úti fyrir Norðurlandi, átti að rífa húsið 

en nokkrir einstaklingar börðust fyrir því að slíkt yrði ekki gert og talaði höfundur við einn af 

þeim, Örlyg Kristfinnsson, sem nú er safnstjóri Síldarminjasafnsins. Hann vann í 

sjálfboðavinnu í mörg ár við að koma Róaldsbrakka í gott stand. Að sögn Örlygs var 

málunum þannig háttað að margir Siglfirðingar vildu hreinlega gleyma síldarsögu bæjarins og 

byrja upp á nýtt vegna þess að flest allt var í niðurníðslu og bærinn minnti lítið á það þegar 

hann var einn stærsti kaupstaður landsins. Jafnvel þó að húsið hefði verið friðað af 

Húsafriðunarnefnd árið 1977 ætluðu nokkrir bæjarstjórnarmenn samt að leggja það til að 

                                            
92 Vefsíða Fjallabyggðar, dagskrá tónlistarhátíðarinnar Berjadagar 2008. 
93 Vefsíða Síldarminjasafns Íslands, um Róaldsbrakka.  
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húsið skyldi rifið, slíkt var sinnuleysið gagnvart því. Hins vegar var fólk sem að sá hlutina 

öðruvísi og taldi Örlygur það vera þeim sem stóðu að stofnun Torfusamtakanna að þakka og 

þeirra vinna sem í raun smitaði út frá sér þó það hefði tekið langan tíma að ná út á 

landsbyggðina. Þannig sáu þarna nokkrir einstaklingar mikilvægi þess að fagna sögu bæjarins 

sem og landsins og minnast síldarævintýrisins frekar en að gleyma því. Einnig tengdu þeir 

húsið við sjálfsmynd sína og gátu ekki séð fyrir sér að húsið yrði fjarlægt eða leyft að grotna 

niður. Þetta fólk sá fyrir sér að það mætti gera mikið fyrir bæjarfélagið með því að taka húsið 

í gegn því þá myndi fólk átta sig á því hversu mikilvægt það væri fyrir uppbyggingu bæjarins. 

Félag áhugamanna um minjasafn – FÁUM var stofnað árið 1989 og unnu meðlimir þess að 

uppbyggingu safnsins til ársins 1996.94 

Fjöldinn allur af Siglfirðingum og annarra sem áhuga höfðu á glæstri sögu 

síldarævintýrisins á Siglufirði lögðu mikla vinnu af mörkum í mörg ár en fólk málaði húsið til 

að sýna öðrum hversu glæsilegt það væri í raun og veru. Ákveðinn vendipunktur varð þegar 

rausnalegur styrktur fékkst frá Húsafriðunarnefnd þrátt fyrir ströng skilyrði vegna 

friðunarákvæða. Nota þurfti upprunaleg efni og mátti ekki breyta húsinu á neinn hátt, það 

verður alltaf að halda sínu upprunalegu útliti. Húsið var fært um set, bryggja byggð og grafið 

ofan í hálfgerða tjörn til að gefa húsinu sinn náttúrulega brag. Þetta varð til þess að stuðningur 

íbúa og bæjaryfirvalda við hugmyndina varð almennari og í kjölfarið haldin fyrsta 

bæjarhátíðin, Síldarævintýrið árið 1991. Síldarminjasafnið var svo formlega opnað árið 

1994.95 

Vinsældir safnsins hafa aukist ár frá ári og miðað við viðtökur má ætla að þetta hafi verið 

rétt ákvörðun að endurbyggja Róaldsbrakka. Í kjölfarið hafa svo verið byggð tvö hús í sama 

stíl þannig að hægt sé að tryggja varðveislu hins menningarlega arfs sem tilheyrir þessum 

tíma. Þetta hefur orðið til þess að fleiri hús á hafnarsvæðinu  hafa verið endurgerð og fengið 

nýtt hlutverk meðal annars sem veitingahús. Einnig stóð áhugahópur fyrir því að kaupa og 

endurgera hús séra Bjarna Þorsteinssonar þar sem nú er þjóðlagasetur.96 Síldarminjasafnið 

hefur hlotið margvísleg  verðlaun en það fékk nýsköpunarverðlaun Ferðamálaráðs árið 1998 

og heiðursviðurkenningu Lýðveldissjóðs árið 1999. Þegar Íslensku safnaverðlaunin voru veitt 

í fyrsta sinn árið 2000 var Síldarminjasafnið valið það besta en einnig vann safnið 

                                            
94 KMP 1/2012. Viðtal við Örlyg Kristfinnsson. 
95 KMP 1/2012. Viðtal við Örlyg Kristfinnsson. 
96 KMP 1/2012. Viðtal við Örlyg Kristfinnsson. 
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Evrópuverðlaun safna árið 2004 og Micheletti verðlaunin þegar það var valið besta nýja 

iðnaðarsafn Evrópu það árið.97  

Safninu er skipt þannig að í bátahúsinu eru bátar síldartímans sýndir og í Gránu er gerð 

grein fyrir framleiðsluferlinu og sögu bræðsluiðnaðarins. Róaldsbrakka er skipt í þrennt þar 

sem neðsta hæðin hýsir söguna í máli og myndum auk sýningar um síldarsöltun. Á annarri 

hæð er útflutningi síldarinnar gerð skil og skiplagi söltunar. Finna má yfirlit yfir þá staði þar 

sem síldarvinnsla var í landinu og einnig um  áhrif Norðmanna í síldarútveginum hérlendis. 

Ýmsar sértækar sýningar er að finna í safninu meðal annars um líffræði síldarinnar og 

rannsóknir og sögu síldveiða annarra Evrópulanda. Settar hafa verið upp vistarverur 

síldarstúlknanna í gamla brakkanum á þriðju hæð og auðvelt er að hverfa aftur í tímann þegar 

gengið er þar um.   Skrifstofur núverandi starfsmanna eru í húsinu en einnig er kontór 

sílarspekúlantsins til sýnis. Á bryggjunni sem er framan við Róaldsbrakka eru reglulega 

haldnar söltunarsýningar þar sem gestir og gangandi geta fræðst um gömlu vinnubrögðin og 

dansar söltunarfólkið líka við harmónikkuspil sjálfu sér og öðrum til skemmtunar.98 

2.3.3 Strandgata 2 (Gamla pósthúsið) 

    

Mynd 6. Gamla pósthúsið fyrir breytingar Mynd 7. Gamla pósthúsið eftir breytingar 
Húsið sem hér verður fjallað um, er eins og komið hefur fram, ekki friðað né verndað líkt og 

húsin sem fjallað hefur verið um hér að ofan en það þykir þó, að mati margra, mikilvægt fyrir 

bæjarmyndina. Á þessum stað stóð áður hinn svokallaði Svarti skóli í Ólafsfirði en hann var 

fluttur og þá hófst bygging á stöð Póst og síma. Byggingin tók tvö ár og var nýja stöð Póst og 

síma formlega tekin í notkun árið 1966.99  

Húsið er 357 fm2 á tveimur hæðum auk kjallara sem liggur undir öllu húsinu. Á efri 

hæðinni var íbúð póstmeistarans og á þeirri neðri var pósthúsið sjálft. Húsið, sem kallað er 
                                            

97 Vefsíða Síldarminjasafns Íslands, forsíða. 
98 Vefsíða Síldarminjasafns Íslands, um Róaldsbrakka og söltunina. 
99 Friðrik G. Olgeirsson, Hundrað ár í Horninui: saga Ólafsfjarðar eftir 1945, 3. bindi, 26. 
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„gamla pósthúsið“ af  bæjarbúum, stendur við Strandgötu 2 og liggur við Aðalgötuna, sem 

eins og nafnið gefur til kynna, er aðalgata bæjarins. Því er húsið í „hjarta bæjarins“ og hefur 

flestum þótt leiðinlegt að sjá það í niðurníðslu undanfarinn áratug. Húsið var í örlítilli notkun 

frá árinu 2001 til 2006 en tvö fyrirtæki hafa haft þar aðsetur, úthringifyrirtæki á neðri hæðinni 

og bókaútgáfa og bókhaldsskrifstofa á þeirri efri. Þessi fyrirtæki nýttu einungis hluta af húsinu 

og hvorugt þeirra gerði neitt fyrir bygginguna.100 

Hér að ofan vitnaði höfundur í grein Valdimars Tr. Hafstein en hann segir að nálgast megi 

menningararfinn með hugmyndaauðgi og það sé um að gera fyrir fólk að breyta honum og 

bræða saman við eitthvað allt annað.101 „Gamla pósthúsið“ mun verða bæði gamalt og nýtt í 

senn. Íbúðin á efri hæðinni, sem verður gistiheimili, var nokkuð gamaldags en eigendur töldu 

ekki margt vera þar sem hægt væri að halda í en til að fá tenginguna við pósthúsbraginn var 

lagt parket með frímerkjamyndum og stimplum eins og voru á gömlu póstpokunum. Neðri 

hæðin þar sem pósthúsið var mun hins vegar bera það með sér að þar hafa eigendur leikið sér 

með menningararfinn, bókakaffi með gömlum pósthúsinnréttingum, símaklefum og saga 

hússins í myndum.102  

Þegar höfundur spurði eigendur hvers vegna farið var í framkvæmdirnar stóð ekki á 

svörum: „við fórum út í þetta af því að við erum biluð“ gantast Helgi með og tekur Bjarkey 

undir það en Helgi heldur svo áfram og segir: „við þoldum ekki að sjá þetta hús í miðbænum 

grotna niður og sáum að það bauð upp á fullt af tækifærum.“ Bjarkey bætir við að „ástæðan 

fyrir þessu öllu er staðsetningin, hún skiptir öllu máli, gott hús á besta stað í bænum. Við 

erum auðvitað meðvituð um ásýnd bæjarins og erum tilbúin að leggja á okkur til þess að hún 

verði betri en auðvitað snýst þetta líka um að fá eitthvað fyrir sinn snúð“.103 Þann 17. júní var  

Gistihús Jóa opnað formlega á eftir hæðinni og í lok júní var hafist handa við að gera við 

húsið að utan og mála. Ætlunin er að hefjast handa á neðri hæðinni um leið og tími vinnst til. 

Það er ósk þeirra sem og höfundar að slíkt hið sama verði gert við húseignina Kirkjuveg 4 

sem er í niðurníðslu, nánar verður fjallað um þá húseign hér á eftir. 

                                            
100 Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og Helgi Jóhannsson/2012/1. 
101 Valdimar Tr. Hafstein, „Menningararfur; sagan í neytendaumbúðum“, 327. 
102 Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og Helgi Jóhannsson/2012/2. 
103 Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og Helgi Jóhannsson/2012/4. 
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Mynd 8. Svítan í Gistihúsi Jóa fyrir breytingar  Mynd 9. Svítan í Gistihúsi Jóa eftir breytingar  

2.3.4 Kirkjuvegur 4 (Gamla kaupfélagshúsið) 

     

Mynd 10. Kirkjuvegur 4 áður fyrr  Mynd 11. Kirkjuvegur 4 í dag 
 

Húsið að Kirkjuvegi 4 var byggt af Gunnlaugi Jónssyni á árunum 1927-28 og var strax keypt 

af félagi KEA sem setti þar á fót verslun sem rekin var allt til ársins 1949 eða þar til 

Ólafsfirðingar stofnuðu sitt eigið kaupfélag og yfirtóku reksturinn. Reksturinn var í um það 

bil tíu ár í þessu húsnæði104 en síðar var húsinu breytt í tvær íbúðir.  

Húseignin við Kirkjuveg 4, „gamla kaupfélagshúsið“, er nú í algjörri niðurníðslu og er 

mjög misjafnt hvað fólk vill gera við það. Húsið var keypt fyrir nokkrum árum af 

utanbæjarmanni sem ætlaði sér að gera húsið upp og selja sem tvær íbúðir en það gekk ekki 

eftir. Nú á bærinn húsið og eru háværustu raddirnar um að húsið verði rifið og þar verði 

bílastæði sem þykir vera þörf á, vegna nálægðar við kirkju bæjarins sem og við 

Menningarhúsið Tjarnarborg og aðra starfsemi. Málið er í biðstöðu þar sem ekki liggur fyrir 

niðurstaða Húsafriðunarnefndar um hvort húsið falli undir friðun eða það beri að vernda. Svo 

virðist sem að húsið skipti ekki nógu miklu máli fyrir bæjarbúa, að það hafi ekki skapað sér 

                                            
104 Friðrik G. Olgeirsson, Hundrað ár í horninu, saga Ólafsfjarðar 1883-1944, fyrsta bindi, 247. 
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sess í minni þeirra enda flutti starfsemi KEA þar út fyrir rúmum sextíu árum og því aðeins 

eldra fólk sem man eftir því sem einhverju öðru en íbúðarhúsi. Höfundur telur ekki miklar 

líkur á því að húsinu verði bjargað nema Húsafriðunarnefnd sjái ástæðu til þess. Ef nefndin 

ákveður að vernda eða friða húsið mun bæjarstjórn  að öllum líkindum reyna að gera eitthvað 

við húsið. Helgi, annar af eigendum „gamla pósthússins“ og sá sem stoppaði 

niðurrifstillöguna sem nefnd var í byrjun ritgerðar, vill stofna hollvinafélag í kringum 

Kirkjuveg 4 og gera húsið upp og vonandi koma þar einhverri starfsemi í gang.105 Einnig 

hefur borist umsögn frá Fornleifavernd ríkisins, Sigurði Bergsteinssyni minjaverði 

Norðurlands eystra, varðandi húsið, þar sem lagst er gegn niðurrifi og er vonast til þess að 

gert verði við húsið og því fundið verðugt hlutverk. Bæjarráð samþykkti að fela bæjarstjóra að 

vinna áfram með þær hugmyndir sem fram komu á fundi bæjarráðs í ljósi umsagnar 

Fornleifaverndar ríkisins og koma svo með tillögu til bæjarráðs.106 

Af óformlegum samtölum höfundar við fólk á förnum vegi og könnun á Fésbókarsíðu 

höfundar virðist mega ætla að fleira fólk vilji láta rífa húsið heldur en að bjarga því og var 

bílastæðahugmyndin sú algengasta um það sem þarna ætti að vera. Eitt svarið hljómaði svo: 

,,Þetta hús er mikils virði fyrir eldra fólk í bænum, veit t.d. að mamma mín fæddist þarna en 

mér finnst mega rífa það og gera bílastæði það gæti nýst fyrir kúnnanna sem koma t.d. í 

klippingu.“107 Einnig var nokkuð um að fólk sæi ekki fyrir sér hvað í ósköpunum væri hægt 

að gera við húsið ef það yrði gert upp. Þó var fólk sem var á móti því að rífa húsið og nefndi 

myndaalbúm sem til er af öllum húsunum í Ólafsfirði og finna má á netinu en þar eru bæði 

gamlar og nýjar myndir sem sýna mörg hús sem rifin hafa verið og fólk sér á eftir. Að því 

myndaalbúmi standa feðgar og annar þeirra var viðmælandi höfundar, talsmaður 

hollvinafélags Kvíabekkjakirkju.108 Má því segja að aðeins örfáir einstaklingar standi að 

verndunum og uppbyggingu á gömlum húsum í Ólafsfirði líkt og gerðist á Siglufirði fyrir 

rúmum tuttugu árum, þetta virðist ekki vera verkefni sem margir vilja taka þátt í. 

2.4 Umræður 

Róaldsbrakka var í upphafi ekki bjargað vegna þess að hann gæti haft mikla þýðingu í 

ferðaþjónustu á Siglufirði heldur byrjaði ævintýrið vegna þess að nokkrir einstaklingar tengdu 

húsið við sjálfsmynd sína. Húsið var hluti af því að finna rætur sínar og þekkja sjálfan sig líkt 

                                            
105 Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og Helgi Jóhannsson/2012/4. 
106  216. fundur Bæjarráðs Fjallabyggðar. 
107 Fésbókarsíða höfundar, 23. apríl https://www.facebook.com/klaramist/posts/10150821363694756 
108 Fésbókarsíða höfundar, 23. apríl https://www.facebook.com/klaramist/posts/10150821363694756 
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og Lowenthal talaði um109 en hefur aftur á móti haft þau áhrif að bæjarbúar sameinuðust um 

að vilja halda í það og gera eitthvað úr því vegna áhrifa þess á ímynd bæjarins.110 Von þeirra 

sem eru að endurgera „gamla pósthúsið“ er að sambærileg áhrif verði hjá íbúum Ólafsfjarðar 

þó bærinn hafi ekki jafn mikla sögu og Siglufjörður að byggja á.111 Þau telja að umhverfi hafi 

áhrif á sjálfsmynd og líðan fólks og vonast til þess að líkt og á Siglufirði smiti þetta út frá sér 

og fólk fari að huga betur að sínu nánasta umhverfi. Það hefur til að mynda áhrif á kaup og 

sölu húsa hvort umhverfið í kring er snyrtilegt eða ekki. Ef það er hús við hliðina á því sem 

selja á sem er að grotna niður getur það haft slæm áhrif á ásýnd nánasta umhverfis. Það að 

þurfa að horfa á hús í niðurníðslu á hverjum degi hefur áhrif á líðan fólks og sjálfsmynd þeirra 

því fólk tengir umhverfi sitt við menningarlega sjálfsmynd sína.112 

Þann 17. júní 2012 opnaði Gistihús Jóa formlega og komu yfir sjötíu manns að skoða þann 

dag. Þá var fólki hleypt inn um aðaldyrnar svo það gekk í gegnum það sem áður var 

pósthúsið. Flestir höfðu ekki komið þarna inn í yfir áratug og töluðu allir um minningarnar 

sem gömlu innréttingarnar kölluðu fram og heyrðust ófáar raddir þess efnis að símaklefunum 

þyrfti nú að halda og hversu dásamlegt það væri að húsið fengi nýtt líf í bland við það 

gamla.113  

Sagan er ekki alltaf jafn augljós en þá er að reyna að draga hana fram og tengja meðal 

annars með því að halda gömlum húsum sem mest í upprunalegu horfi og nýta svo í eitthvað 

sem dregur að ferðamenn. Samræmist það því sem bæði Lowenthal114 og Ashworth115 hafa 

fjallað um í rannsóknum sínum á því hvernig sagan og fortíðin eru notuð sem nútímaleg vara. 

Hjá viðmælendum mátti einnig greina hugmyndir um að í Kirkjuvegi 4 gæti verið safn, 

gistiheimili, íbúð fyrir listamenn eða eitthvað annað þar sem haldið væri í þetta eitt sinn 

glæsilega hús.116 Það samræmist einnig rannsóknum á því að fortíðin sé notuð sem nútímaleg 

vara og sýnir að þær hugmyndir sem fólk hefur um hagnýtingu gamalla húsa sé góð leið til að 

laða að ferðamenn sem komið verður meira inn á í næsta kafla.  

Rannsóknir og kenningar Zeppel og Hall,117 sem og Hall og McArthur118 benda til þess að  

flókið sé að komast að sameiginlegri niðurstöðu um hvað eigi að varðveita vegna mismunandi 

                                            
109 Lowenthal, D. Environmental perception; preserving the past, 549-559. 
110 KMP 1/2012, viðtal við Örlyg Kristfinnsson. 
111 Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og Helgi Jóhannsson/2012/4. 
112 Vefsíða Þingvalla, um heimsminjaskrá. 
113 Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og Helgi Jóhannsson/2012/6. 
114 Lowenthal, D. The Past is a Foreign Country, 214-219. 
115 Ashworth, G.J. Struggling to control the past, 4-5. 
116 Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og Helgi Jóhannsson/2012/4. 
117 Zeppel, H. Og Hall, M.C. Arts and Heritage Tourism, 47-69. 
118 Hall, C.M. og McArthur, S. ‘The human dimension of heritage management: different values, different 
interests... different issues’, 22-36. 
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gilda fólks því hagsmunaaðilar leggja mismikla áherslu á mikilvægi húsa hver frá sínu 

sjónarhorni. Má með þessum dæmum um endurnýtingu Róaldsbrakka sem og „gamla 

pósthússins“, stofnun hollvinafélags um Kvíabekkjarkirkju og einnig þá hugsun fólks að vilja 

rífa niður húseignina við Kirkjuveg 4 sem tilraunir til að bæta bæjarmyndina og hægt að 

benda á þau mismunandi gildi fólks sem gera það að verkum að erfitt er að finna út hvort 

ákveðið hús eigi að varðveita eða rífa. Til að mynda skiptir máli hvað fólki þykir verðugt að 

varðveita fyrir komandi kynslóðir, hvort það eru hús eða einhverjir aðrir hlutir. Með því að 

vilja bjarga húsum í stað þess að rífa þau niður og byggja ný má líta þannig á að minningar 

sem fólk á í tengslum við ákveðin hús, eða í einhverjum tilvikum allan bæinn, hafi áhrif á það 

hvort fólk telji að varðveita eða rífa eigi ákveðið hús líkt og Lowenthal benti á í rannsókn 

sinni árið 1979.119 Fornleifafræðingurinn og fyrrverandi forseti Íslands Kristján Eldjárn sagði 

svo: „Um öll þau hús sem ég átti þátt í að færu á fornleifaskrá eða gera við gildir það sama, að 

mótbárur heyrðust... En þegar búið var að gera við húsið brást það aldrei að allir urðu 

ánægðir... Þessi reynsla, sem einnig má kalla lögmál, segir býsna mikið bæði um mannlegt 

eðli og um gildi hinna gömlu húsa.“ 120 

Þessi hús sem tekin voru fyrir í ritgerðinni hafa mismunandi þýðingu fyrir sjálfsmynd fólks 

sem og bæjanna. Á meðan Kvíabekkjarkirkja er talin merk kirkja af flestum bæjarbúum og 

þykir geyma mikla sögu liðins tíma bæjarins og sveitarinnar hafa mjög fáir einhverja tengingu 

við Kirkjuveg 4. Róaldsbrakki var nokkurn veginn í sömu stöðu og Kirkjuvegur 4 en átti þó 

viljuga einstaklinga sem tilbúnir voru að berjast fyrir því. Einnig verður að viðurkennast að 

það hús á sér mun meiri sögu en Kirkjuvegur 4. „Gamla pósthúsið“ var í örlítið annarri stöðu 

þar sem það hefur aldrei verið í hættu á að verða rifið heldur hefur fólk mikið rætt um hvað sé 

hægt að gera við það og hvað það er leiðinlegt að sjá það tómt og í niðurníslu. Fólk tekur þó 

sjaldan af skarið heldur bíður þar til bæjarstjórnin gerir eitthvað eða eitthvert annað fólk. 

Uppbygging á slíku húsi mætir þó sjaldan mótlæti vegna almennrar viðurkenningar á sögu 

þess sem fólk man enn eftir og tengir við sjálfsmynd sína og sagan lifir enn í minningum 

fólks. Einnig hafa hús sem eru stór og stæðileg í miðju bæjarins mikil áhrif á bæjarmynd og 

bæjarbrag. Húsin gegna því misjöfnum hlutverkum í félagslegu minni þeirra sem vilja lagfæra 

þau og þeirra sem vilja rífa þau. Ef fólki þykir vænt um hús og minnist þess með mikilli hlýju 

vill það ekki sjá það hverfa en ef fólk hefur enga tengingu við húsið hefur það enga sérstaka 

skoðun nema því þyki það fyrir eða sé sérstaklega áhugasamt um gamlar byggingar eða 

                                            
119 Lowenthal, D. Environmental perception; preserving the past, 549-559. 
120 Hörður Ágústsson, Íslensk byggingararfleið II: Verndunaróskir, 24. Birtist einnig í Morgunblaðinu, 9. Janúar 
1976. 
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byggingarstíla. Því er hægt að segja sem svo að þau hús sem fólk finnur mikla tengingu við og 

svo hús sem eru glæsileg en gömul séu þau hús sem fólk telji verðug til varðveislu. 
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3. Notkun á menningararfi til uppbyggingar ferðaþjónustu 

„Sameiginleg saga þjóðarinnar er á undanhaldi en saga nærsamfélaga er í sókn.“ Svona kemst 

sagnfræðingurinn Helgi Þorláksson að orði og þykir höfundi þetta passa vel inn í umræðuna 

um menningartengda ferðaþjónustu. Það eru margir sem hafa áhuga og jafnvel þörf fyrir 

sagnir um liðna tíð, umhverfi sitt og forfeður og þá er bæði hægt að tengja það þjóðinni sem 

og nærsamfélaginu.121 Það er hins vegar ekki nóg að fólkið sjálft hafi áhuga á sögu samfélags 

síns þó það sé oftast nær kveikjan að því að halda í gamla siði eða vernda gamla hluti og hús. 

Til þess að sjá fyrir sér að eitthvað sé hægt að gera með hlutina, nota þá til þess að hagnast 

jafnvel, þarf fólk utan samfélagsins að hafa áhuga á menningararfi. Ferðamönnum þarf að 

finnast eitthvað áhugavert til þess að koma og skoða og getur það orðið til þess að halda aftur 

af heimafólki að eyða tíma sínum og peningum í að byggja upp gamalt hús ef það sér ekki 

hagnaðarvon í því.  

Menningararfsvæðingin er sprottin upp úr hnattvæðingunni vegna þess að hnattvæðingin 

stendur fyrir vaxandi einsleitni en kallar hins vegar um leið á það að samfélög varðveiti og 

dragi fram það sem gerir þau sérstök og aðgreinir þau frá hinum. Því helst 

menningararfsvæðingin í hendur við ferðamannaiðnaðinn sem aukist hefur í skjóli 

hnattvæðingarinnar. Barbara Kirshenblatt-Gimblett hefur rannsakað og fjallað um 

„destination culture“ eða áfangastaðamenningu og hefur gagnrýnt þá þróun sem hefur átt sér 

stað að staðir hafi verið endurskapaðir sem áfangastaðir til þess að laða að sér ferðamenn. 

Með því móti hefur verið lagt upp úr því að staðirnir hafi eitthvað sérstakt til að bera umfram 

aðra staði til þess að vekja áhuga fólks á því að heimsækja tiltekinn áfangastað.122 

Hvers vegna ákveður fólk að fara á einhverja staði til að eyða tíma sínum? Jú, flestir vilja 

fjölbreytni og skoða eða upplifa nýja hluti, en hvernig er það hægt í þessum hnattvædda heimi 

samtímans, nú fara allar nýjungar eða vinsælir siðir, byggingarstílar, tíska og matur líkt og 

eldur í sinu yfir hnöttinn sem stuðlar að ákveðinni einsleitni í heiminum. Því hefur þótt 

mikilvægt á alþjóðavettvangi að gera fólki grein fyrir því að fjölbreytni sé af hinu góða og 

gott sé fyrir þjóðir að varðveita menningararf sinn.123 Fólk velur sér yfirleitt staði þar sem 

eitthvað er vert að skoða nema það sé á leið á ströndina, þess vegna mætti ætla að 

menningartengd ferðaþjónusta muni skila sér í aukinni ferðaþjónustu, sem þýðir auðvitað 

auknar tekjur sem getur skilað sér í velmegun fyrir bæði ríki og þegna.  

                                            
121 Helgi Þorláksson. „Sagnfræðin í heimi menningararfs og minninga“, 319. 
122 Kirshenblatt-Gimblett, B. Destination Culture, Tourism, Museums, and Heritage, 151. 
123 Valdimar Tr. Hafstein, „Menningararfur; sagan í neytendaumbúðum“, 321. 
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3.1 Menningartengd ferðaþjónusta 

„Allt í einu er menningararfur allstaðar – í fréttunum, í kvikmyndunum, á markaðnum – í öllu 

frá vetrarbrautum til gena. Hann er brennidepill föðurlandsástarinnar og helsta tálbeita 

ferðaþjónustunnar.“124 Svo ritar Lowenthal í einni bóka sinna um menningararf og miðað við 

auglýsingar ferðaskrifstofna á áfangastöðum líkt og nefndir voru hér að ofan sem og frétta af 

friðun landsvæða eða óskum um verndun á ýmsum hlutum þá virðist hann hafa rétt fyrir sér. 

Nú sér maður einna helst lönd og borgir auglýsa sig sem staði sem bjóða upp á eitthvað 

sérstakt sem aðskilur þau frá öðrum, tengt menningararfi þjóðar eða svæðis, því er mikið talað 

um menningartengda ferðaþjónustu nú til dags. Í raun má segja að þó svo að hugtakið sé 

nokkuð nýtt af nálinni þá hafa ýmsir staðir ávallt gert út á menningararfstengda hluti líkt og 

píramídarnir í Egyptalandi og hringleikahúsið í Róm. 

Það eru ekki allir sammála um hvort til sé ein rétt skilgreining og þá hver hún er á 

hugtakinu menningartengd ferðaþjónusta125 en hér verður leitast eftir að gera hugtakinu skil 

og skoða hugmyndir sem samræmast því hvernig hugtakið getur nýst við greiningu á 

viðfangsefni ritgerðarinnar. Menningartengd ferðaþjónusta getur verið tvenns konar, tengd 

menningu (menningarferðaþjónusta) eða arfi (arfleiðarferðamennska) og er á ensku skipt í 

cultural tourism og heritage tourism.126 Orðið arfur er aftur á móti tengt við bæði sögu og 

menningu, þar af leiðandi er arfurinn hluti af menningartengdri ferðaþjónustu. Fólk sem 

stundar svokallaða heritage tourism fer bæði á menningartengda viðburði líkt og hátíðir ásamt 

því að skoða sögulega staði í kring,127 því er hugtakið cultural heritage tourism í raun mun 

meira lýsandi heldur en heritage tourism. Sögulegir staðir geta laðað að bæði innlenda og 

erlenda ferðamenn, þó einna helst innlenda vegna tengingar þeirra jafnvel við staðinn og 

söguna.128 Hins vegar ferðast fólk vegna mismunandi ástæðna og þykir oft skemmtilegt að 

fara til annarra landa og skoða þar sögulega staði, hvort sem þeir eru sögulegir fyrir 

bæjarfélagið eða þjóðina.  

Samkvæmt ferðamálafræðingnum Richard Prentice er markaðurinn fyrir menningartengda 

ferðaþjónustu mjög breytilegur og er hægt að skipta ferðamönnum sem sækja í þess háttar 

ferðaþjónustu í fimm hópa: menntaða ferðamenn, sérfræðinga, fjölskyldur og hópa, 

                                            
124 “all at once heritage is everywhere- in the news, in the movies, in the Marketplace- in everything from 
galaxies to genes. It is the chief focus of patriotism and a prime lure for tourism. One can barely move with out 
bumping into a heritage site.” Lowenthal, The heritage Crusade and the spoils of History, xiii. 
125 Balcar, M. og Pearce, G., „Heritage tourism on the West Coast of New Zealand“, 203. 
126 Hall, C.M. og Zeppel, M., „Cultural and heritage tourism: the grand new tour?“, 86-98. 
127 Zeppel, M. og Hall, C.M., „Arts and heritage tourism“, 47-69. 
128 Nuryanti, W., „Heritage and Postmodern Tourism“, 250. 
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námsmenn/börn og fólk með fortíðarþrá.129 Lowenthal heldur því fram að menningararfur 

sem er metinn af ákveðnum hópi sé ekki endilega jafn vel metinn af öðrum og í raun er 

menningararfur samfélags oftast nær ekki talinn verðmætur af utanaðkomandi aðilum. Hins 

vegar virðist menningararfur skipta ákveðinn hóp mestu máli þegar hann erfist til annarra, eða 

aðrir taka hann sem sína eigin, þar sem að skilningur hóps sé sá að menningararfur þeirra 

tilheyri ekki öðrum.130 Því er það oft að sá hópur sem menningararfurinn tilheyrir flykkist í 

kringum hann þegar utanaðkomandi aðilar sýna honum áhuga og finna oft leiðir til þess að 

hagnast á honum og kynnu einhverjir að telja það neikvæð áhrif menningararfsvæðingar. Sem 

dæmi mætti nefna þá ákvörðun Egyptalands að byggja stíflu sem átti að setja Abu Simbel 

musterin á kaf, sem nefnd var hér að ofan. Það var ekki fyrr en utanaðkomandi aðilar beittu 

sér fyrir því að slíkt yrði ekki gert eðaleiða yrði leitað til þess að musterin yrðu vernduð sem 

Egyptar fóru að huga að þessum merka menningararfi sínum. Endirinn varð sá að UNESCO 

fjármagnaði fjögurra ára framkvæmdir til að færa musterin 65 metrum hærra og 200 metrum 

fjær ánni Níl. Í dag eru mörg hundruð þúsund manns sem heimsækja musterin á hverju ári.131 

Áhrif menningartengdrar ferðaþjónustu á bæjarfélög geta verið umtalsverð og bætt líf íbúa 

þeirra til muna þótt einnig verði að passa upp á hvernig gengið er um 

menningararfsverðmæti.132 Það sem helst hefur jákvæð áhrif af auknum ferðaiðnaði eru 

auknar tekjur og atvinnumöguleikar fyrir íbúa bæjarfélaga. Brian Archer, sem hefur skrifað 

mikið um ferðaþjónustu, segir að hægt sé að tala um þrenns konar efnahagsleg áhrif, óbein, 

bein og afleidd. Bein áhrif eru störf sem verða til vegna aukinnar ferðaþjónustu á meðan óbein 

áhrif eru innkaup þeirra sem starfa í ferðaþjónustunni sem eru nauðsynleg til að halda 

starfseminni gangandi. Af þessu hlýst að íbúar bæjarfélagsins hafa auknar tekjur og þeir eyða 

meira sem hefur þá jákvæð áhrif á efnahag samfélagsins ásamt efnahag þjóðarinnar.133  

Það er þó ekki allt dans á rósum í sambandi við aukna menningartengda ferðaþjónustu og 

neikvæð áhrif hennar eru til dæmis deilur um það hvað á að vernda og hvernig. Þá eru 

stjórnvöld og íbúar oft með ólíkar skoðanir á því hvað er best að gera.134 Einnig getur mikill 

ferðamannastraumur kallað á slæma umgengni á viðkvæmum stöðum. En mikilvægt er að 

báðir aðilar vinni vel saman og reyni að gæta hagsmuna allra sem og samfélagsins í heild. Á 

undanförnum áratugum hefur þróunin á Íslandi verið þannig að lítil bæjarfélög hafa þurft að 

                                            
129 Prentice, R., Tourism and Heritage Attraction, 12. 
130 Lowenthal, D., The heritage Crusade and the spoils of History, 21-24. 
131 Spencer, T., The Race to Save Abu Simbel is Won, Life Magazine, 2. desember, 1996. 
132Mathieson A. og Wall, G., Tourism: Economic, Physical and Social Impacts, 97-103.  
133 Archer, B.H., „Importance of Tourism for the Economy of Bermuda“, 918-930. 
134 Nuryanti, W., „Heritage and Postmodern Tourism“,  249-260. 
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horfa á eftir þjónustu til stærri bæja í nágrenninu og hafa því misst verslanir og fleira í þeim 

dúr úr bæjarfélagi sínu.  

3.2 Ferðaþjónusta í Fjallabyggð 

Fjallabyggð er ekkert frábrugðin öðrum sjávarþorpum á Íslandi að því leyti að hafa byggt 

afkomu sína á sjávarútvegi nánast frá upphafi og gerir að mestu leyti enn líkt og kom fram í 

byrjun ritgerðarinnar. Ýmislegt annað hefur komið til og státar bæjarfélagið nú af 

áðurnefndum menntaskóla, nokkrum söfnum og veitingastöðum og er hægt að segja að 

myndin sé allt önnur en hún var fyrir nokkrum áratugum síðan. Sjálfsmynd fólks í litlum 

bæjarfélögum er oft sterkt mótuð í ákveðnum hlutum til dæmis byggingum eins og kom fram 

í dæmunum hér að ofan, og í gegnum sameiningu sveitarfélaganna hefur að sjálfsögðu skapast 

ókyrrð vegna ákvarðana um að gera ákveðna hluti en aðra ekki. Það er þó ekki óvanalegt enda 

verið að sameina tvo bæi undir einn hatt og vill enginn tapa því sem hann á. En hlutverk 

þeirra sem stjórna bænum er að sjálfsögðu að vinna með íbúum bæjarins og finna farsælar 

lausnir í hverju máli. Ein leið til þess að auka velmegun bæjarfélagsins og sameina bæjarbúa 

betur er ferðamannaiðnaðurinn sem verður sífellt mikilvægari í ljósi óstöðugleika 

sjávarútvegsins þar sem aflaheimildir eru ekki bundnar við byggðirnar. Saga bæjanna, 

Ólafsfjarðar og Siglufjarðar, getur verið vara sem hægt er að selja og hafa þeir  nú þegar verið 

nokkuð duglegir í því að markaðsetja sig. 

Undanfarin ár hefur Fjallabyggð markvisst reynt að markaðsetja sig sem ferðamannastað, 

sem sveitarfélag með gríðarlega náttúrufegurð hvort sem er að sumri eða vetri þar sem hægt er 

að gera allt mögulegt. Það sem markaðsett er í sambandi við mennignararfstengda 

ferðaþjónustu eru helst Þjóðlagasetrið, Síldarminjasafnið á Siglufirði og Síldarævintýrið.135 

Rósa M. Húnadóttir gerði rannsókn á því hvernig hægt væri að nota menningararf til 

markaðsetningar Fjallabyggðar sem skíðaparadísar samkvæmt kenningum Barbara 

Kirschenblatt-Gimblett um áfangastaði,136 þar sem báðir byggðakjarnarnir eiga sér langa 

skíðasögu. Þannig er hægt að tvinna saman sögu bæjarbúa við náttúruna og notkun þeirra á 

náttúrunni sem gerir það að verkum að þeir huga betur að náttúrunni í kring.137 

Bæjarkjarnarnir tveir eru mjög ólíkir á meðan Siglufjörður þykir blómstra í sambandi við 

uppbyggingu, hátíðir, söfn, gistingu, veitingastaði, skíðasvæði og bæjarmyndina almennt þá 

þykir Ólafsfjörður ekki bjóða upp á margt. Við opnun Héðinsfjarðagangnanna í lok árs 2010 

                                            
135 Vefsíða Fjallabyggðar, afþreying. 
136 Rósa M. Húnadóttir, Skíðasaga Siglufjarðar: rannsókn og miðlun á vefsvæðinu 
http://skidasaga.dev3.stefna.is/, 8. 
137 Mathieson, A og Wall, G. Tourism: Economic, Physical and Social Impacts, 97. 
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hefur Ólafsfjörður orðið að bæ sem ekki þykir verðugt að stoppa í heldur bær sem fólk keyrir 

í gegnum til að fara til Siglufjarðar Það kemur m.a. fram í minni aðsókn ferðamanna á 

veitingastaði á sama tíma og veruleg aukning hefur orðið á Siglufirði. Einnig hafa margar 

kvartanir borist til bæjaryfirvalda sem snúa að ólykt frá fiskvinnslufyrirtæki í Ólafsfirði sem 

hefur orðið til þess að fólk stoppar ekki og er alveg sama við hvern talað er af heimafólki þá 

er það orðið gríðarlega þreytt á því að ekki sé brugðist við. Ekki einungis ferðaþjónustan 

geldur fyrir ólyktina heldur jafnframt fólk á staðnum.138  

Fram hefur komið hjá bæjarfulltrúum að ein leið til þess að fá fólk til að staldra við í 

Ólafsfirði sé hið einstaka náttúrugripasafn sem er í eigu sveitarfélagsins. En ljóst er að til þess 

að svo verði þarf mun betra húsnæði og öfluga makaðssetningu. Einnig er vilji til þess meðal 

sumra bæjarstjórnarmanna að utan um safnið verði stofnað áhugamannafélag eins og gerðist 

með Síldarminjasafnið.139 Þá hefur verið samþykkt að gamla félagsheimilið fái nýtt hlutverk 

og áhersla verði m.a. lögð á ráðstefnuhald og stærri viðburði sem að einhverju leyti kallar á 

aukið gistirými. Í bænum eru fallegir bústaðir sem standa við Ólafsfjarðarvatn140 og hafa þeir 

verið nokkuð vinsælir ásamt leiguhúsnæði sem eigendur „gamla pósthússins“ eiga. Annað 

gistirými er ekki til staðar.141 Í báðum tilfellum þarf hins vegar að leigja húsið eða bústaðinn, 

hvergi hefur verið hægt að leigja herbergi. Þess vegna þótti tilvalið að breyta efri hæð „gamla 

pósthússins“ í gistihús. Einnig telja eigendur að það yrði heppilegt að hafa upplýsingamiðstöð 

ferðamála í þessu húsi, þar sem bókakaffið mun vera, en hún er nú í íþróttamiðstöð 

bæjarins.142 Samræmist þetta því sem rannsókn þeirra Timothy og Boyd á Koh Kred í 

Filippseyjum en samkvæmt henni má ætla að margar gamlar byggingar og „venjuleg“ hús geti 

verið byggð upp og endurnýtt til þess að verða ferðaskrifstofur, upplýsingamiðstöðvar, 

gistihús, veitingastaðir og fleira.143 

Þar sem undirtektir hafa verið mjög góðar bæði á upphafsstigi verkefnisins sem og að 

loknum fyrsta áfanga þá vona Bjarkey og Helgi að þær verði það einnig þegar staðurinn 

opnar. Þrátt fyrir að stílað sé inn á ferðamannaiðnaðinn þá skipta bæjarbúar einnig höfuðmáli, 

bæði að sátt ríki með hvernig staðið hefur verið að uppbyggingunni og hvernig til hefur tekist 

með hús sem skiptir bæjarbúa máli.144 Í lok nóvember 2011 setti Helgi upp útiseríu og 

jólastjörnur í gluggana sem vöktu miklar eftirtekt í bænum. Þau viðbrögð styðja við væntingar 

                                            
138 Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og Helgi Jóhannsson/2012/2. 
139 66. fundur Bæjarstjórnar Fjallabyggðar, 14. september 2011. 
140 Vefsíða Hótel Brimnes. 
141 Vefsíða Tröllakots. 
142 236. fundur Bæjarráðs Fjallabyggðar og 70. fundur Bæjarstjórnar Fjallabyggðar. 
143 Timothy, D.J. og Boyd, S.W., Heritage tourism, 48. 
144 Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og Helgi Jóhannsson/2012/2. 
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eigenda að uppbygging hússins fari afar vel í bæjarbúa. Töluðu margir um hversu mikilvægt 

húsið væri og að dásamlegt væri að sjá líf í því aftur. Dægursíðan Fésbókin iðaði af umtali 

bara við smá jólaljós, þetta þótti eigendunum skemmtilegt. Hinn rauði litur sem kallaður er  

„pósthúsrauður“ varð fyrir valinu utan á húsið en það var að mestu gert vegna þess hversu vel 

það átti við húsið, þó það hafi alla tíð verið grátt, þá hefur það tengingu við gamla tíma. Húsið 

mun væntanlega vekja eftirtekt þar sem það er mjög stórt og húsin í kring eru öll í ljósum 

litum nema Sparisjóðurinn sem er í næsta nágrenni en hann er grænn og hvítur.145 Þegar 

Gistihús Jóa opnaði formlega 17. júní urðu bæjarbúar yfir sig hrifnir og hissa á því hvað væri 

hægt að gera, einnig talaði það fólk um hversu spennt það væri að sjá þegar neðri hæðin yrði 

tilbúin og að þetta myndi breyta miklu fyrir bæinn.146 

Landslag og bæjarmynd er orðinn órjúfanlegur hluti af aðdráttarafli fyrir ferðamenn 

allstaðar í heiminum.147 Ekki eru öll bæjarfélög sem nýta sér það og þar sem Fjallabyggð 

hefur verið að markaðsetja sig sem eftirsóknarverðan stað hvort sem er að sumri eða vetri, þó 

vetrarparadísar markaðsetningin sé klárlega veigameiri, þá þarf að hafa allt til taks fyrir 

ferðamenn. 

Í raun eru aðeins tvö af þeim fjórum húsum sem höfundur skoðaði sem eiga erindi við 

ferðaþjónustu í Fjallabyggð eins og er að minnsta kosti, en auðveldlega væri hægt að tengja 

sögu Kvíabekkjar inn í ferðaþjónustu ef vilji væri fyrir því. Hvað Kirkjuveg 4 varðar þá gæti 

einnig verið hægt að nýta húsið undir ýmislegt sem tengja mætti við ferðaþjónustu en enn sem 

komið er eru hvorugt þessara húsa á þeirri leið. Róaldsbrakki, eins og fram hefur komið, hefur 

náð að festa sig í sessi sem áhugaverð söguleg bygging og er starfsemi Síldarminjasafnsins 

ein af helstu ástæðum velgengni Siglufjarðar í ferðamannaiðnaðinum. 

3.3 Umræður 

Ef litið er á menningartengda ferðaþjónustu og áhrif hennar á lítil samfélög líkt og Mathieson 

og Wall148 lýstu þá geta áhrifin verið mikil og átt þátt í endurreisn sem og bættu lífi íbúa 

staðarins. Það er nákvæmlega það sem gerst hefur á Siglufirði eftir að Róaldsbrakki ásamt 

fleiri eldri húsum sem í kjölfarið hafa verið byggð upp og nýtt sem söfn og veitingastaðir. 

Upp frá því varð síðan til bæjarhátíð, þjóðlagahátíð og ferðamennska hefur aukist gríðarlega 

síðan hafist var handa við að varðveita menningararf Siglufjarðar.149 Þegar litið er til 

varðveislu bygginga í sambandi við menningartengda ferðaþjónustu þá er, líkt og Nuryanti 
                                            

145 Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og Helgi Jóhannsson/2012/4. 
146 Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og Helgi Jóhannsson/2012/6. 
147 Timothy, D.J. og Boyd, S.W., Heritage tourism, 34. 
148 Mathieson A. og Wall, G. Tourism: Economic, Physical and Social Impacts, 98. 
149 KMP 1/2012, viðtal við Örlyg Kristfinnsson. 
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benti á150, deilt um hvað eigi að varðveita vegna þess hversu merkilegt eða söluvænt fólki 

finnst ákveðið hús til dæmis vera. 

Þó ekki séu allir tilbúnir að leggja hönd á plóg við að byggja upp öll gömul hús þó eru 

oftast nær einhverjir sem tilbúnir eru til að taka verkið að sér, ef  húsið á einhvern sérstakan 

stað í huga þeirra. Einn viðmælandi minn, Magnús, sagði: „Það er virðingarvert þegar 

einstaklingar taka upp á því að lagfæra og halda við gömlum húsum. Oft verða nokkurskonar 

ruðningsáhrif þegar hús eru tekin í gegn og fleiri fylgja í kjölfarið. Vanhirt hús í niðurníðslu 

eru sem ör í bæjarmynd sveitarfélaga.“151 

Ein af þeim spurningum sem höfundur velti fyrir sér var hvers vegna ákveður fólk að gera 

upp gömul hús þegar sveitarstjórn og bæjarbúar sýna lítinn áhuga á því að gera neitt fyrir 

umrætt hús. Gerir fólk það bara vegna þess að það vill ekki að fortíðin gleymist, vill ekki að 

hús sem klárlega eru þýðingarmikil fyrir bæjarbúa, fyrir sjálfsmynd þeirra og minni ásamt því 

að vera mikilvæg fyrir bæjarmyndina séu gleymd og grafin. Ekki er hægt að gera ráð fyrir að 

sé hægt að eyða fúlgu fjár í að gera upp hús án þess að fá neitt fyrir það, það þarf að gera 

eitthvað til þess að nýta húsin eða sýna fram á að af því verði einhver fjárhagslegur 

ávinningur að þau grotni ekki niður eð verði rifin. Á þessu er þó klárlega undantekning ef fólk 

kaupir og gerir upp gamalt hús til þess að búa sálft í. Barthel ræddi um hvernig fólk væri 

sífellt að leita í fortíðina til þess að finna rætur sínar152 og því er vert að huga að því hvað 

hægt er að gera við gömul hús til að þau hafi þannig áhrif á fólk að það minnist liðinna tíma. 

Jafnvel er minningu fólks haldið á lofti þannig að bæði íbúar og ferðamenn velti fyrir sér hvað 

átti sér stað í tilteknu húsi áður en því var breytt í það sem nú er. 

En jafnvel þegar eitthvert hús er í raun menningararfur líkt og „gamla pósthúsið“ er í 

Ólafsfirði þá er ekki þar með sagt að húsinu þurfi að halda algjörlega eins.153 Í raun er  

ómögulegt að halda húsinu sem slíku alveg eins og það var þar sem pósthúsið er nú þegar 

komið á annan stað. Auk þess hefur annars konar starfsemi nú þegar farið fram í húsinu og 

gamlar innréttingar verið teknar áður en núverandi eigendur keyptu húsið. Þykir eigendum því 

mikilvægast að halda húsinu sjálfu í góðu ásigkomulagi ásamt því að nýta ýmislegt úr því við 

uppbygginguna og glæða þetta gamla hús nýju lífi til þess að skapa nýjar minningar og 

jafnvel hefðir hjá íbúum bæjarins til dæmis að setjast inn, drekka kaffi og lesa bók eða að 

einhvers konar stemming skapist þannig að kaffihúsið verði staður sem skemmtilegur sé að 

                                            
150 Nuryanti, W. Heritage and Postmodern Tourism, 249-260. 
151 Magnús A. Sveinsson/2012. 
152 Barthel, D. Hisoric Preservation: Collective Memory and Historical Identity 
153 Valdimar Tr. Hafstein, „Menningararfur; sagan í neytendaumbúðum“, 327. 
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heimsækja.154 Í raun er hægt að gera gríðarlega margt við húseignina við Kirkjuveg 4 ef fólk 

hefur nægt ímyndunarafl. Líkt og Lowenthal sagði: „þeir hlutir sem eru þess virði að bjarga 

þurfa ekki endilega að vera fallegir eða sögulegir aðeins kunnuglegir eða elskaðir.“155 Sú 

hugmynd um verðmæti í því gamla tengist uppbyggingu í ferðaþjónustu þannig að nýtt séu 

gömlu hús sem eru ekki í neinni notkun, sem hafa jafnvel áhugaverða sögu á bakvið sig eða 

óvenjulegar innréttingar, eitthvað sem er öðruvísi en það sem sést annarstaðar eða það sem 

sést ekki í nýjum byggingum. Þá geta bæjarbúar bætt ásýnd bæjarins sem hefur áhrif á 

sjálfsmynd þeirra og gerir bæinn meira heillandi fyrir aðkomumenn að setjast að í eða 

brottflutta að flytja heim aftur ásamt því að auka þjónustu við ferðamenn og bæta þar með 

efnahag bæjarins. Það þarf hins vegar að vera vilji hjá fólki til breytinga og mikilvægt að 

tengja húsið einhverju ef því á að þykja það nógu mikilvægt til þess að bjarga, sem virðist þó 

ekki vera raunin í dag með Kirkjuveg 4. Fólki finnst það hús ekkert vera mikilvægt í tengslum 

við menningararfleið sína eða bæjarins og verður því að sjá hvort Húsafriðunarnefnd telji 

húsið vert þess að varðveita. 

Ljóst er að aldrei er hægt að varðveita öll gömul hús og hafa alltaf verið og munu alltaf 

vera einhver hús sem tapast. Einnig er fjárskortur nánast alltaf vandamál og þykir fólki fleiri 

mál mikilvægari heldur en að eyða fúlgu fjár í að laga hús. Ekki er til bein yfirlýsing 

bæjarstjórnar Fjallabyggðar í sambandi við varðveislu á húsum en þó er viljinn fyrir hendi og 

fyrsta skrefið stigið með kortlagningu eldri húsa. Í aðalskipulagi Fjallabyggðar má þó finna 

eitt svæði á Siglufirði sem skilgreinist sem hverfisverndarsvæði og í ákvæðinu um 

hverfisvernd má greina mikinn vilja bæjarstjórnar til þess að glata ekki merkum húsum sem 

hafa sérkennandi yfirbragð.156 Einnig má benda á að tveir af viðmælendum höfundar við 

þessa rannsókn, þau Bjarkey og Magnús sitja í bæjarstjórn. Bæjarstjórnin bíður nú eftir að 

Húsafriðunarnefnd klári rannsókn sína á húsum Fjallabyggðar til að vita hvort að nefndin 

leggi til að einhver hús verði friðuð. 

                                            
154 Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og Helgi Jóhannsson/2012/5. 
155 „Things worth saving need not necessarily be beautiful or historic as long as they are familiar or well loved.“ 
Lowenthal, D. Environmental perception; preserving the past, 555. 
156 Aðalskipulag Fjallabyggðar 2008-2028, 107. 
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Lokaorð 

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að leita svara við þeirri spurningu hvaða áhrif vernd 

og uppbygging gamalla húsa hefur á sjálfsmynd fólks og hvort minni hafi eitthvað með það 

að gera. Rannsóknin gefur til kynna að það skipti mjög miklu máli þegar kemur að því að 

vernda eða endurbyggja hús að það hafi ákveðinn sess í huga einstaklingsins. Hins vegar þarf 

oft einhverja aðra ástæðu til að réttlæta varðveislu eins og að skapa betri bæjarmynd eða auka 

afþreyingu sem getur laðað að ferðamenn þar sem slíkt getur styrkt efnahag bæði 

einstaklingsins og bæjarins.  

Eins og gefur að skilja hefur fólk misjöfn viðhorf til varðveislu eða endurbyggingar 

gamalla húsa. Á meðan einum þykir mikilsvert að bjarga húsi þykir öðrum það tilgangslaust. 

Margir skipta hins vegar um skoðun þegar hús hefur verið lagfært og áttar fólk sig þá á því að 

það hefur gildi, ýmist fyrir bæjarmyndina, umhverfið eða sjálfsmynd þess og minni. Þetta 

verður oft til þess að fólk áttar sig á hversu fortíðin og minningar skipta miklu máli í 

nútíðinni. Jafnvel finnur það hvernig annar blær kemur yfir bæinn og gamlar minningar gera 

gjarnan vart við sig þegar það horfir á eða kemur inní húsið aftur. Einnig kemur sjaldan að 

sök þegar slík uppbygging hefur góð áhrif á efnahag bæjarins og jafnvel eykur 

ferðamannastraum eins og uppbygging Síldarminjasafnsins er gott dæmi um. 

Stofnun hollvinafélaga er ein leið til að berjast fyrir varðveislu húsa og gefist hefur 

ágætlega eins og varð upphaflega í kringum Síldarminjasafnið og nú hefur verið stofanð í 

kringum Kvíarbekkjarkirkju. Sjaldnar er að slíkt sé gert í kringum íbúðarhús.  

Ef farið er yfir þau fjögur hús sem höfundur valdi að skoða þá eiga þau sér mjög ólíka 

varðveislusögu. Ber fyrst að nefna Kirkjuveg 4 eina húsið sem óvissa ríkir um hvort verður 

rifið eða endurgert. Kvíabekkjarkirkja er, eins og fram kom áður, friðuð vegna aldurs en um 

áratugaskeið hafa félög og einstaklingar hugsað um kirkjuna vegna sögu jarðarinnar og 

tengingu fólks við hana. Það virðist vera sjálfsagt að hlutast til um að kirkjan verði varðveitt. 

Róaldsbrakki var hús sem átti mikla sögu og var friðað en það var einnig minnisvarði um 

gamla og betri tíma og fór fyrir brjóstið á mörgum að sjá hann grotna niður enda erfitt að sjá 

bæinn sinn glata töfrum sínum. Því er það gott dæmi um hvað varðveisla á húsum getur haft 

mikil áhrif á ásýnd bæjarins og efnahag en ekki eru mörg ár síðan bæjarmyndin var öll að 

drabbast niður vegna lítils viðhalds eldri húsa. Síðasta húsið, „gamla pósthúsið“ er það hús 

sem höfundur þekkir best til, vegna tengsla sinna og aðkomu að uppbyggingu þess, en gert er 

ráð fyrir að klárist síðari hluta ársins 2012. Líkt og kom fram hér að ofan er húsið í miðbæ 

Ólafsfjarðar og stakk því í augu að sjá það í niðurníðslu en ekkert hafði verið aðhafst í því um 
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árabil fyrr en núverandi eigendur ákváðu að ráðast í endurbætur. Þau hafa hafið rekstur á efri 

hæð hússins og vona eftir að með tilkomu gistingar- og kaffihúss í miðjum bænum staldri fólk 

frekar við í Ólafsfirði. Nú þegar sumrinu er að ljúka og Gistihús Jóa hefur verið opið í tvo 

mánuði hafa viðtökurnar verið mjög góðar og vakið mikla lukku meðal heimamanna sem og 

ferðamanna sem hafa haft á orði að spennandi verði að sjá þá breitingu sem verður á húsinu 

þegar uppbyggingunni líkur.  

Ekki er til formleg verndunarstefna húsa í Fjallabyggð en í aðalskipulagi bæjarins má finna 

vísir að slíku með hverfisvernd. Með þeirri könnun sem nú fer fram á gömlum húsum og 

aukinni vitund yfirvalda og íbúa bindur höfundur vonir við að húsfriðun og verndun 

menningararfs verði gert hærra undir höfði í bæjarfélaginu en hingað til. 
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