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Ágrip 
 
Byggðaþróunin víða á landsbyggðinni hefur verið sú að brottflutningur íbúa hefur 

verið mikill og atvinna hefur minnkað. Tækifæri landsbyggðarinnar til að sporna 

gegn þessari þróun eru talin liggja í uppbyggingu ferðaþjónustu. Galdrasýningin á 

Ströndum er dæmi um slíka uppbyggingu sem hefur aukið atvinnu og haft jákvæð 

áhrif á heimabyggðina. Markmið þessa verkefnis er að komast að því hverjir eru 

lykilþættirnir í velgengni slíks verkefnis og hvaða áhrif það hefur á heimabyggð. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar er þær að lykilþættirnir í velgengni 

Galdrasýningarinnar eru drífandi frumkvöðlar sem komu að verkefninu, góð tengsl 

við heimabyggðina, vönduð sýning og góður undirbúningur. Markverðustu áhrif 

sýningarinnar eru sterkari sjálfsímynd heimamanna en auk þess hefur sýningin haft 

jákvæð efnahagsleg og félagsleg áhrif á samfélagið á Ströndum.  

Lykilorð: Strandagaldur, Galdrasýning, landsbyggðaþróun, sjálfsímynd og 

frumkvöðlar. 
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Abstract 

 

Like Magic? Enterprise Strandagaldur and it´s effect on society. 

The decreasing number of inhabitants and jobs has caused problems for the 

development in rural areas. The opportunities for rural areas to improve their 

standard of living is thought to be through tourism. The Museum of Witchcraft in 

Strandir is a good example for a development that has increased employment and has 

had a positive effect on the home society. The aim of this research is to find the key 

factors that provide success for projects like that, as well as finding the effects on the 

home society. The main conclusion is that the main key factors are energetic 

entrepreneurs, good connection to the home society, the quality of the exhibition and 

good preparation. The main effect that the exhibition has had is stronger self-image 

among the locals. The economy and society also got positively affected.  

Keywords: Strandagaldur, Witchcraft Museum, rural development, self-image and 

entrepreneurs.  
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hjálplega leiðsögn við gerð þessarar rannsóknar.  



1 
 

 

1 Inngangur 
 
Miklar umræður hafa verið um landsbyggðaþróun á Íslandi því íbúum á 

landsbyggðinni hefur fækkað gífurlega á undanförnum árum. Þessa þróun má að 

einhverju leyti rekja til minnkandi atvinnumöguleika í dreifbýli. Fólk sækir menntun 

út fyrir heimabyggð og snýr ekki aftur því það skortir atvinnutækifæri við þeirra 

hæfi. Auk þess hefur lækkandi þjónustustig haft áhrif á brottflutning íbúa úr dreifbýli 

(Stefán Ólafsson, 1997; Axel Hall, Ásgeir Jónsson & Sveinn Agnarsson, 2002).   

Í Strandasýslu líkt og á fleiri svæðum á landsbyggðinni hefur íbúum fækkað 

mikið á síðustu árum. Strandasýsla samanstendur af fjórum sveitarfélögum sem eru 

talin frá norðri: Árneshreppur, Kaldrananeshreppur, Strandabyggð og Bæjarhreppur. 

Af þessum sveitarfélögum eru þrjú sem teljast til byggðarlaga með viðvarandi 

fólksfækkun (Sigríður K. Þorgrímsdóttir & Halldór V. Kristjánsson, 2008). Frá árinu 

1990 hefur íbúum Strandasýslu fækkað úr 1066 niður í 747 (1. mynd) (Hagstofa 

Íslands, á.á.).  
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1. mynd: Íbúafjöldi í Strandasýslu á árunum 1990 til 2008 
Heimild: Hagstofa Íslands, á.á.  
 

Aðalatvinnuvegurinn á Ströndum er landbúnaður. Einnig er nokkur sjósókn 

en störfum á sjó hefur þó fækkað vegna kvótaskerðingar. Tækifæri fyrir sýsluna eru 

talin liggja aðallega í uppbyggingu ferðaþjónustu, sem gæti orðið helsti 

vaxtarbroddur nýrrar atvinnusköpunar (Sigríður K. Þorgrímsdóttir & Halldór V. 

Kristjánsson, 2008). 
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 Strandir voru áður fyrr mjög einangrað svæði og þegar minnst var á það í 

gömlum heimildum var það oft í tengslum við galdra eða aðra yfirnáttúrulega hluti. 

Upphaf galdrafársins á Íslandi má rekja til Stranda um miðja 17. öld og þar komu 

upp mörg galdramál. Það er því greinilegt að galdur hefur rótgróna tengingu við 

svæðið og sést það sérstaklega á því að galdrastafurinn Ægishjálmur er í merki 

Strandasýslu (Magnús Rafnsson, 2003).  

 Á þessari menningararfleifð var byggt nýsköpunarverkefni í 

menningartengdri ferðaþjónustu í Strandasýslu, sem er sjálfseignarstofnunin 

Strandagaldur. Strandagaldur stofnaði og rekur Galdrasýninguna á Hólmavík og 

annan hluta sýningarinnar í Bjarnarfirði sem kallast Kotbýli kuklarans. Verkefnið var 

sett af stað með það að markmiði að hafa jákvæð áhrif á byggðarlagið í Strandasýslu. 

Umsvif Strandagaldurs hafa aukist þar sem stofnunin starfar nú ekki einungis í 

ferðaþjónustu heldur líka í fræðastörfum. Stofnunin sér um Þjóðfræðistofu í 

Þróunarsetrinu á Hólmavík og fornleifarannsóknir í hvalveiðistöð í Hveravík í 

Steingrímsfirði. Galdrasýningin og önnur starfsemi Strandagaldurs hefur notið 

velgengni og fengið viðurkenningar fyrir starf sitt í menningarmálum og 

atvinnuþróun.  

 Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvernig nýsköpunarverkefni í 

ferðaþjónustu byggjast upp á landsbyggðinni og hverjir eru lykilþættir í velgengni 

þeirra. Einnig verður skoðað hvaða áhrif þau geta haft á samfélagið heima fyrir. 

Uppbygging í ferðaþjónustu er talin vera helsti vaxtarbroddurinn í atvinnusköpun á 

landsbyggðinni. Þar af leiðandi er mikilvægt að skoða hverjir eru mikilvægustu 

þættirnir sem þarf að vinna að til þess að slík uppbygging njóti velgengis og hafi góð 

áhrif á samfélagið. Þar sem Strandagaldur er gott dæmi um slíkt nýsköpunarverkefni 

verður leitast við að svara þessum spurningum með því að skoða starfsemi hans og 

áhrif á samfélagið í Strandasýslu.  

Gögnum fyrir rannsóknina var aflað með viðtölum og þátttökuathugun sem 

unnin voru í vettvangsferð á Hólmavík dagana 2 - 6. mars 2009. Tekin voru viðtöl 

við einstaklinga sem komu beint eða óbeint að Strandagaldri. Með því að taka viðtöl 

fékkst innsýn í sjónarhorn hvers og eins. Viðmælendur voru markvisst valdir út frá 

upplýsingum og aðkomu þeirra að stofnun og þróun Strandagaldurs. Alls voru tekin 

sjö opin viðtöl  og var lengdin á viðtölunum 14 til 72 mínútur.  

Í vettvangsvinnunni á Hólmavík fékk ég afnot af skrifstofu 

Þjóðmenningarstofu á Þróunarsetrinu á Hólmavík. Í sömu byggingu voru ýmsar fleiri 
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skrifstofur eins og skrifstofa Strandagaldurs, Menningarfulltrúa Vestfjarða og 

Sauðfjársetursins svo eitthvað sé nefnt. Þar sem ég var stödd í miðri hringiðu 

menningar- og rannsóknarstarfs á Hólmavík varð dvöl mín að þátttökuathugun. Ég 

aflaði mér upplýsinga frá þeim aðilum sem ég var í samskiptum við, sérstaklega 

Sigurði Atlasyni og Jóni Jónssyni. Ég tók virkan þátt í því sem var að gerast á 

Hólmavík, mætti til dæmis á súpufund á Café Riis og farandslistasýningu í 

Þróunarsetri Hólmavíkur.  

 Í þessari skýrslu verður byrjað á því að fjalla um landsbyggðaþróun og 

atvinnusköpun þar sem kynntar verða kenningar og umfjöllun fræðimanna um þetta 

efni. Starfsemi Strandagaldurs verður svo mátuð við þessar kenningar og líkön. Helst 

er lögð áhersla á líkan Christopher Rays sem sýnir hvernig staðbundin menning og 

ímynd er nýtt til að skapa verðmæti fyrir landsbyggðarsamfélög. Næst á eftir er 

samantekt á starfsemi og helstu upplýsingar um Strandagaldur. Þar næst eru helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman. Í lokin eru niðurstöðurnar ræddar og 

tengdar við þær fræðilegu kenningar sem rannsóknin er byggð á.   
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2 Nýsköpun í ferðaþjónustu og landsbyggðaþróun 
 

Á síðustu áratugum hafa orðið miklar samfélagsbreytingar á Vesturlöndum. Einn 

hluti þeirra er sá að fólk flytur í ríkum mæli úr dreifbýli í þéttbýli. Þessi þróun hefur 

orðið til þess að efnahagslegri og félagslegri velferð hefur á mörgum stöðum hrakað 

á ýmsum jaðarsvæðum, ójöfnuður hefur skapast á milli jaðarsvæðanna og helstu 

þéttbýlisstaða. Nýjar aðstæður í atvinnulífinu eiga á vissan hátt hlut í þessum 

breytingum þar sem atvinna byggist nú meira á þjónustugreinum (Stefán Ólafsson, 

1997). Dreifbýlið hefur verið sérstaklega viðkvæmt fyrir þessum breytingum því þar 

eru frum- og úrvinnslugreinar meginuppistaða atvinnu. Þegar koma á breytingum í 

atvinnusköpun til að sporna við þessari þróun þá hefur ábyrgðin færst frá 

stjórnvöldum til íbúanna sjálfra (Conradson & Pawson, 2008). Þess vegna hafa íbúar 

á jaðarsvæðum þurft að finna sér nýjar bjargir sem skapa ný tækifæri og viðhalda 

hagsæld svæðisins. Þessar þjóðfélagslegu breytingar hafa orðið rannsóknarefni hjá 

mörgum fræðimönnum þar sem þeir skoða hvernig þróun samfélaga á jaðarsvæðum 

og aðlögun þeirra að breyttum aðstæðum (Ray 1998, 2000; Conradson & Pawson 

2008; Kneafsey 2001).  

Þegar við lítum okkur nær og skoðum þróunina hér á Íslandi sést að miklar 

breytingar hafa átt sér stað í atvinnu og búsetu. Fólk hefur flust í ríkum mæli úr 

sveitum landsins og á landsbyggðinni hefur atvinna og þjónusta minnkað verulega 

(Stefán Ólafsson, 1997). Mikið hefur verið í umræðunni hvernig hægt sé að laga það 

ójafnvægi sem þessar breytingar hafa skapað og hefur þá uppbygging og nýsköpun í 

ferðaþjónustu oft borið á góma: 

 

Ferðaþjónustan er ein af fáum greinum þar sem landsbyggðin hefur enn 
verulega hlutfallslega yfirburði vegna landfræðilegra aðstæðna. Greinin er í 
þessu tilliti nær eini vaxtarbroddurinn í nær öllum byggðum landsins og 
hlýtur þess vegna að tengjast byggðarstefnu stjórnvalda með afgerandi hætti 
(Ásgeir Jónsson, 2004:61 Landabréfið). 

 

Líkt og Ásgeir bendir á er mjög viðeigandi að skoða uppbyggingu og 

nýsköpun í ferðaþjónustu þegar kemur að því að skoða hvernig jaðarsvæði geti 

skapað sér ný tækifæri og verðmæti. Það er því forvitnilegt að sjá hvað hefur áhrif á 

að samfélög geti komið á nýsköpun.  
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2.1 Bjargráð 

Þegar kemur að því að skoða hvernig íbúar jaðarsvæða hafa lagað sig að nýjum 

aðstæðum hafa sumir fræðimenn talað um bjargráð (e: coping strategies) 

(Bærenholdt & Aarsæther, 2002; Gunnar Þór Jóhannesson, Unnur Dís Skaptadóttir & 

Karl Benediktsson, 2003). Með hugtakinu bjargráð er átt við að jaðarsvæðin sjálf 

komi af stað breytingum hjá sér til að laga sig að breyttum aðstæðum. Það byggist 

því á hverju samfélagi fyrir sig hvernig eða hvaða leiðir er farið í þeim málum. 

Sjónum er beint að heimamönnum þar sem það er undir þeim komið að koma á 

breytingum (Gunnar Þór Jóhannesson ofl., 2003).  

Bjargráðum í þessum skilningi er skipt í þrjú svið, sem eru nýsköpun, 

tengslanet og ímyndarsköpun. Nýsköpun er í þessu samhengi einhverskonar rekstur 

sem er settur á stofn til að koma í stað þeirra bjarga sem notast var við áður. 

Tengslanetið fjallar um tengsl einstaklinga eða aðila í samfélaginu og hvernig þessi 

tengsl geta nýst í byggðaþróun með til dæmis því að tengja ólíkar atvinnugreinar. 

Ímyndarsköpunin byggist á því að svæðin móti sér sjálfsmynd út frá svæðisbundinni 

menningu. Samband eða samvirkni þarf að vera á milli þessara sviða svo að 

bjargráðin beri tilætlaðan árangur. Bærenholdt og Aarsæther (2002) telja að það séu 

þessi bjargráð frekar en stjórnkerfi og aðrar aðstæður í samfélaginu sem skipta 

sköpum fyrir samfélög til að koma til móts við breyttar aðstæður.  

Bærenholdt og Aarsæther (2002) telja auk þess að bjargráð byggi á miklum 

hluta á því að skapa félagslegan auð (e: social capital). Félagslegur auður er aukin 

hæfni samfélagsins til að vinna sem heild við að koma á breytingum eða leysa úr 

vandamálum sem upp koma. Hann verður til í gegnum tengslanet. Það er því undir 

aðilum tengslanetsins komið að skapa nýjar hugmyndir og lausnir með því að virkja 

þessi tengsl. Samkvæmt þessu er nýsköpun mjög félagslegt ferli þar sem að bjargir 

eru aðgengilegar vegna félagslegra tengsla og geta leitt af sér nýsköpun. Það er 

einmitt hlutverk frumkvöðulsins að skapa tengsl og virkja þau til að koma á 

nýsköpun. 

 

2.2 Frumkvöðlar 

Frumkvöðlar og nýsköpun eru orð sem heyrast oft í umræðunni um úrræði fyrir 

dreifbýli í atvinnusköpun og félagslegri uppbyggingu. Frumkvöðlastarfsemi snýst í 

grunninn um að skapa og stjórna ákveðinni sýn og miðla henni. Þungamiðjan í allri 

frumkvöðlastarfsemi er frumkvöðullinn sjálfur. Komið hafa fram margar ólíkar 
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skilgreiningar á frumkvöðli en í grunninn er hann sá sem sýnir leiðtogahæfileika, 

hvetur fólk og getur sannfært fólk um að samþykkja breytingar. Frumkvöðlar hafa 

þann hæfileika að sjá tækifæri þar sem aðrir sjá þau ekki og geta nýtt þau með því að 

virkja aðra í umhverfinu sínu með sér (Wickham, 2006).  

Markmiðið með slíkri starfsemi er oft talin vera að skapa mikinn 

fjárhagslegan hagnað. Ekki er það alltaf gróðavonin sem er þungamiðjan, því 

frumkvöðlastarfsemi felur líka oft í sér einhver félagsleg markmið. Fræðimenn í 

frumkvöðlafræðum hafa borið kennsl á að hvati frumkvöðulsins er ekki einungis 

fjárhagslegur gróði heldur vilji hann líka að einhverju leyti skapa nýjan og betri heim 

(Wickham, 2006). Ateljevic og Doorne (2000) lýsa þessum frumkvöðlum sem 

lífstílsfrumkvöðlum (e: lifestyle entrepreneurs) sem koma á nýsköpun til að viðhalda 

vissum lífsstíl eða hafa jákvæð félagsleg áhrif á umhverfið. Ioannides og Petersen 

(2003) vilja aftur á móti ganga svo langt að segja að þetta séu ekki frumkvöðlar 

heldur kalla þá ófrumkvöðla (e: non-entrepreneurs). Þó svo að hvati frumkvöðulsins 

sé ekki einungis að skapa gróða þá er hagnaður grundvallaratriði þar sem starfsemin 

verður að geta staðið undir sér.   

Raunin er sú að frumkvöðlastarfsemi snýst ekki síður um að skapa 

félagslegan auð heldur en fjárhagslegan og hefur þessi hlið frumkvöðlastarfsins verið 

áberandi í ferðaþjónustu. Árangurinn af slíku starfi er þá ekki sá fjárhagslegi gróði 

sem skapast heldur hversu vel starfsemin nær að uppfylla félagsleg markmið sín 

(Ateljevic & Doorne, 2000). Ástæðan fyrir því að frumkvöðlastarfsemi spilar stórt 

hlutverk í umræðunni um tækifæri jaðarbyggða er sú að jafnframt því að skapa ný 

tækifæri þá getur frumkvöðlastarfsemi sem nýtur velgengni haft jákvæð áhrif á 

marga þætti samfélagsins eins og að auka fjölbreytni í atvinnulífi og bæta nýtingu á 

þjónustuþáttum svo eitthvað sé nefnt. Þetta á sérstaklega vel við frumkvöðlastarfsemi 

í ferðaþjónustu því hún dregur að ferðamenn sem verður til þess að fjölbreyttari 

atvinna í ferðaþjónustu getur skapast og einnig aukin þjónusta við heimamenn.  

 

2.3 Bjargir í uppbyggingu ferðaþjónustu 

Ekki má þó líta á ferðaþjónustu sem eitthvað undratæki sem leysir úr öllum vanda 

jaðarbyggða. Þó svo að landsbyggðin hafi almennt mikla möguleika og visst forskot í 

uppbyggingu ferðaþjónustu þá er ekki sama hvernig unnið er að þessum málum og 

hvernig staðið er að uppbyggingunni ef vel á að takast til. Þegar við lítum nánar á þá 

vinnu sem stendur á bak við frumkvöðlafyrirtæki í ferðaþjónustu þá sést að það eru 
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ákveðnir þættir sem unnið er með. Þessir þættir eru bjargir sem frumkvöðullinn 

vinnur með í uppbyggingu á ferðaþjónustufyrirtæki og skiptast bjargirnar í þrennt: 

mannauður (e: human capital resources), efnislegar bjargir (e: physical capital 

resources) og skipulagsbjargir (e: organizational capital resources) (Haber & Reichel, 

2007). Með mannauði er átt við reynslu, stjórnunar- og skiplagshæfni, menntun og 

samskiptahæfileika svo eitthvað sé nefnt. Efnislegu bjargirnar er tækni, aðstaða og 

staðsetning. Loks eru skipulagsbjargirnar sú formlega og óformlega stjórnun og 

skipulagning sem liggur að baki fyrirtækja og samtök sem tengjast fyrirtækinu beint 

eða óbeint.   

Haber og Reichel (2007) gerðu rannsókn í Ísrael meðal lítilla 

frumkvöðlafyrirtækja í ferðaþjónustu þar sem þeir skoðuðu hverjar af ofangreindum 

björgum skipta mestu máli fyrir brautargengi fyrirtækjanna. Þeir nýttu sér líkan sem 

sýnir þann feril sem frumkvöðullinn fer í gegnum við stofnun fyrirtækisins og lýsir 

hvenær og hvernig á ferlinum bjargirnar eru nýttar. Nánar tiltekið sýnir ferillinn 

hvernig frumkvöðullinn safnar saman björgum til að setja á stofn 

frumkvöðlafyrirtæki í ferðaþjónustu.  

Það er frumkvöðullinn og mannauður hans sem myndar kjarna þessa ferils 

auk þess sem ferillinn byrjar með frumkvöðlinum og hugmyndinni sem vaknar hjá 

honum. Næst kemur að því að velja tegund fyrirtækis, hvort það starfar í afþeyingu, 

gistingu eða annað. Staðsetning fyrirtækisins er valin snemma þegar kemur að 

ferðaþjónustufyrirtækjum, þar sem staðsetningin hefur áhrif á aðdráttarafl 

fyrirtækisins. Frumkvöðullinn fer síðan að vinna að raunverulegri stofnun 

fyrirtækisins þar sem hann vinnur að því að skapa söluvöru úr þeim verðmætum sem 

hann hefur. Unnið er að viðskiptaáætlun fyrirtækisins þar sem lýst er einkennum 

fyrirtækisins og möguleikum þess fjárhagslega séð. Auk þess er unnið að áætlunum 

sem notaðar eru í umsóknum um fjárhagslega styrki og stuðning. Haber og Reichel 

(2007) telja að þessi nýting bjarganna renni styrkari stoðum undir 

frumkvöðlafyrirtæki í ferðaþjónustu og hafi jákvæð áhrif á framgöngu fyrirtækisins. 

Út frá þessu má segja að frumkvöðlafyrirtæki sé samsett af áþreifanlegum og 

óáþreifanlegum björgum sem eru samþættar og þróaðar til að skapa sérstakt nothæfi 

(Haber og Reichel, 2007). 

Niðurstaðan úr rannsókninni var sú að ekki höfðu allar bjargirnar jafn mikil 

áhrif á framgang frumkvöðlafyrirtækjanna. Það var mannauðurinn sem hafði 

afgerandi mest áhrif og þá sérstaklega stjórnunar- og skipulagshæfileikar 
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frumkvöðulsins sjálfs. Aftur á móti komust þeir að því að menntun og fyrri reynsla í 

frumkvöðlastarfsemi hafði lítil áhrif. Eftirtektarvert var að efnislegar bjargir, svo sem 

staðsetning og aðdráttarafl höfðu lítið vægi, því þær einar og sér urðu ekki til þess að 

vel takist til. Skipulagsbjargir líkt og utanaðkomandi stuðningur í formi fjárhagslegs 

stuðnings og ráðgjafahjálp hafði lítil áhrif. Auk þess var eftirtektarvert að 

skipulagslegar bjargir líkt og viðskiptaáætlun spilaði ekki það stórt hlutverk í 

velgengni fyrirtækjanna (Haber og Reichel, 2007).  

Í þessu ferli sem Haber og Reichel (2007) lýsa er starfsemi 

frumkvöðlafyrirtækjanna byggð á vissum björgum. Í uppbyggingu afþreyingar í 

ferðaþjónustu hefur menning spilað þar stórt hlutverk.  

 

2.4 Nýting menningar í nýsköpun 

Staðbundin menning er auðlind sem mikilvægt er að nýta þegar skapa á ný tækifæri 

fyrir jaðarsamfélög. Menningin er því nýtt til þess að skapa efnahagslegan ávinning 

fyrir svæðið sem er oft í gegnum ferðaþjónustu. Hugtakið menningarhagkerfi (e: 

culture economy) lýsir þessari þróun þar sem menning er sífellt að verða stærri og 

stærri hluti af hagkefinu. Menning er talin til mikilvægs efnahagslegs þáttar auk þess 

sem hún er nýtt til að örva nýsköpun og uppbyggingu (Ray, 1998). Þetta á 

sérstaklega vel við ferðaþjónustu þar sem alltaf er verið að selja ferðamanninum 

menninguna í ýmiskonar formi eins og til dæmis með söfnum, sýningum, matargerð 

og handverki. Menningin er því vöruvædd og nýtt til að skapa efnahagslegan 

ávinning fyrir samfélagið. Sú menning sem talað er um hér býr bæði í sögu svæðanna 

eins og í frásögnum en líka í staðbundinni þekkingu eins og verkþekkingu. 

Menningarhagkerfið gefur til kynna að menningin sé auðlind sem hagkerfið byggir á 

að einhverju leyti. Þar af leiðandi felast fjárhagslegir hagsmunir í því að viðhalda 

menningu svæða og endurvekja hana. Menningarhagkerfið byggir á því að það eru 

framleiðendur og neytendur að menningunni. Í ferðaþjónustu má segja að 

heimamenn og ferðaþjónustuaðilar séu framleiðendurnir og ferðamenn og aðrir gestir 

eru neytendurnir.  

Það er hægt að fara ýmsar leiðir í þessum efnum en í þessari ritgerð mun ég 

styðjast við líkan Rays (1998). Þetta líkan sýnir hvernig svæðisbundin ímynd og 

sjálfsímynd er nýtt sem grundvöllur nýsköpunar í menningarhagkerfinu. Þar koma 

fram fjórar aðferðir sem hægt er að fara í uppbyggingu í slíkri nýsköpun. Þessar 



9 
 

 

aðferðir eru ekki einangraðar heldur sýna þær möguleikana sem hægt er að fara í 

slíkri uppbyggingu og uppbyggingarferlið getur verið samsett af öllum aðferðunum.  

Með aðferð I er unnið að því að vöruvæða svæðisbundna menningu. Þannig 

eru verðmæti sköpuð úr einkennum svæðisins, sem annað hvort er hægt að 

markaðssetja beint eða nýta sem hluta af markaðssetningu svæðisins. Þessi aðferð 

hefur tvo kosti í för með sér. Í fyrsta lagi fá heimamenn meiri hagnað með því að 

tengja vöruna við svæðið og í öðru lagi geta heimamenn stjórnað því hvernig svæðið 

skapar sér efnahagslegan ávinning.  

Aðferð II kemur fram í uppbyggingu og kynningu á svæðisímyndinni út á 

við. Í uppbyggingunni á svæðisímyndinni hefur verið safnað saman menningarlegum 

björgum úr samfélaginu sem geta nýst í ímyndarsköpun. Það koma fram samtök sem 

vinna í því að byggja upp og kynna hina nýju ímynd. Þessi samtök geta verið til 

staðar eða stofnsett fyrir þetta starf. Samtök sem koma frá svæðinu sjálfu eru betri 

fulltrúar fyrir starfið heldur en utanaðkomandi samtök og eru líklegri til að vinna 

betur að hagsmunum samfélagsins.  

Aðferð III gengur aftur á móti út á það að kynna og selja hina nýju 

svæðisímynd heimafólkinu sjálfu. Þetta felur í sér að kynna ímyndina fyrir 

einstaklingum, hópum, fyrirtækjum og yfirvöldum á svæðinu. Þetta er mjög 

mikilvægt til að blása lífi í uppbyggingu á jaðarbyggðum þar sem þetta styrkir 

sjálfstraust heimamanna og samtaka á svæðinu og trú þeirra á eigin getu til að koma 

af stað nýsköpun, nýta og viðhalda staðbundnum björgum.  

Þegar komið er að aðferð IV er búið að skapa úr menningunni tæki sem hægt 

er að nota í viðskiptum svæðisins við utanaðkomandi markað, hvort sem það er vara 

eða hluti af markaðssetningunni. En í þessari aðferð hefur svæðinu áskotnast meira 

en þetta tæki, því menning svæðisins hefur fengið fastan sess í sjálfsímynd 

heimamanna og hefur hlotið aukna virðingu og viðurkenningu. Þannig getur 

uppbyggingarferlið haft í för með sér aukinn félagslegan og þekkingarlegan auð.  

Ray hefur þó verið gagnrýndur fyrir að skoða ekki betur þau félagslegu 

tengsl, ný og gömul, sem móta staðinn og hafa áhrif á þróun hans (Kneafsey, 2001). 

Þrátt fyrir það er þetta líkan góð viðmiðun þegar verið er að rannsaka hvernig 

nýsköpun í menningartengdri ferðaþjónustu verður til.  
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2.5 Þátttaka heimamanna og sjálfsímynd 

Ferðaþjónusta á jaðarbyggðum getur ýtt undir félagslega og efnahagslega velferð og 

aukið viðurkenningu á sögu og menningu svæðisins. Þegar kemur að því að vinna að 

velferð þeirra hefur það verið talið best að slík þróun byggi á þeim björgum sem eru 

á svæðinu. Slíkar breytingar þurfa að falla vel að heimabyggð bæði efnahagslega og 

félagslega (Cawley & Gillmor, 2008,; Ray, 2000; 1999). Mikilvægt hefur verið talið 

að það séu heimamenn sem standa að slíkri uppbyggingu og að góð tengsl séu á milli 

hagsmunaaðila á svæðinu sjálfu. Slík uppbygging ætti að spretta upp á svæðinu sjálfu 

en henni ætti ekki að vera stjórnað af utanaðkomandi aðilum (Cawley & Gillmor, 

2008, Ray 1999). Vandamál gætu þó skapast þegar slíkri uppbyggingu er stjórnað af 

heimamönnum, ef sú þekking sem til þarf er ekki til staðar (Sharpley, 2002). Aftur á 

móti getur það valdið árekstrum ef utanaðkomandi stjórnvöld eða samtök stjórna 

uppbyggingu ferðaþjónustu í jaðarbyggðum. Þeirra hlutverk ætti frekar að vera að 

veita ráðgjöf, stuðning og fjármagn í uppbygginguna (Ray, 2000).  

Þátttaka heimamanna er auk þess mikilvæg svo að þeir eigi hlutdeild í 

þróuninni og tengi sig nýjum aðstæðum. Mikilvægt er að byggja upp sterka 

sjálfsímynd íbúanna út frá svæðisímyndinni þannig að þeir geti tengt sig og 

nýsköpun þeirra og bjargir við svæðið sjálft (Ray, 1999). Þessi þróun virkar bæði inn 

á við og út á við. Annars vegar er ímyndin notuð til að selja svæðið eða afurðir þess 

utanaðkomandi neytendum. En hins vegar er líka litið inn á við og stoðir 

heimabyggðarinnar styrktar með því að ýta undir sterka sjálfsímynd meðal 

einstaklinga og fyrirtækja heima fyrir (Ray, 1999).  

Það er ekki síður mikilvægt fyrir samfélög heldur en mannfólkið að hafa 

sterka sjálfsímynd. Veik sjálfsímynd hefur þau áhrif að einstaklingurinn hefur litla 

trú á eigin getu og kemur þar af leiðandi litlu í verk. Ef einstaklingur hefur sterka 

sjálfsímynd hefur hann trú á sjálfum sér og verður þarf af leiðandi drífandi og 

skapandi einstaklingur. Á sama hátt er það mikilvægt fyrir jaðarsamfélög að hafa 

sterka sjálfsímynd og þannig hafa trú á eigin getu til að koma á breytingum (Ray, 

1999). Rannsóknir hafa auk þess sýnt að ánægja íbúa með búsetuskilyrði sín skipta 

miklu máli þegar kemur að því að draga úr brottflutningi (Stefán Ólafsson, 1997).  
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2.6 Rannsókn á Strandagaldri 

Eins og fjallað hefur verið um hér að framan virðist frumkvöðlastarfsemi í 

ferðaþjónustu og staðbundin menning skipta máli þegar kemur að því að sporna gegn 

brottflutningi íbúa af jaðarsvæðum og auka velferð svæðanna. Það hefur komið í hlut 

íbúanna sjálfra að skapa sér ný tækifæri, auka atvinnu og viðhalda velferð 

samfélagsins.  

Strandagaldur er frumkvöðlafyrirtæki í ferðaþjónustu og er gott dæmi um 

hvernig hægt er að nýta svæðisbundna menningu til að skapa verðmæti, sem í þessu 

tilviki er Galdrasýningin á Hólmavík og í Bjarnarfirði. Þar af leiðandi tel ég það eiga 

vel við að skoða Strandagaldur út frá þeim hugtökum og líkönum sem fjallað hefur 

verið um í þessum kafla. Þróun verkefnisins Strandagaldurs verður mátað við líkan 

Rays (1998) um leiðir til þess að nýta svæðisbunda menningu. Einnig verður 

verkefnið skoðað út frá umfjölluninni um bjargráð og hvernig jaðarbyggðir laga sig 

að breyttum aðstæðum. Mikilvægt er að skoða með hvaða þætti er unnið þegar 

kemur að uppbyggingu frumkvöðlafyrirtækja í ferðaþjónustu og þess vegna verða 

bornar saman niðurstöðurnar úr rannsóknum Haber og Reichel (2007) við 

niðurstöðurnar úr þessari rannsókn. Þar að auki verður litið á hvort að Strandagaldur 

hafi haft áhrif á sjálfsímynd íbúa.  
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3 Strandagaldur og Galdrasýningin 
 

Strandasýsla liggur að vestanverðum Húnaflóa og nær frá Geirólfsnúpi að norðan að 

Hrútafjarðará og Holtavörðuheiði að sunnan (Tómas Einarsson & Helgi Magnússon, 

1989). Í Strandasýslu eru þrír þéttbýlisstaðir, sem eru Hólmavík, Drangsnes og 

Borðeyri, en stærsti þéttbýlisstaðurinn er Hólmavík með 368 íbúa árið 2008 

(Hagstofa Íslands, á.á.).  

 
           2.mynd – Strandasýsla 
             Heimild: Wikimedia Commons, 2008 
 

Sýslan hefur ýmislegt upp á að bjóða fyrir ferðamanninn og hefur svæðið 

verið vinsælt af göngufólki og öðrum náttúruunnendum vegna einstakrar og 

ósnortnar náttúru. Það hefur þó færst í aukana að ferðamenn sem sækjast eftir 

menningartengdri ferðaþjónustu heimsæki Strandasýslu (Upplýsingamiðstöðin á 

Hólmavík, 2003). Ástæðan fyrir því er að á Hólmavík var opnuð glæsileg 

Galdrasýning á Jónsmessunótt 23. júní árið 2000 (Sigurður Atlason, munnleg 

heimild, 2.mars 2009).  

Að stofnun þessarar sýningar stendur sjálfseignarstofnunin Strandagaldur, 

sem var stofnuð 1999 og skilgreinir sig sem menningar- og fræðslustofnun.  

Tilgangur stofnunarinnar er að standa að öflun vitneskju um galdraöldina á Íslandi og 

annað menningarstarf og miðla þessari vitneskju svo með sýningarhaldi og ýmsum 

öðrum leiðum (Strandagaldur, 2005-2008).  
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Á Galdrasýningunni á Hólmavík er gerð grein fyrir göldrum á Íslandi og 

galdrafárinu sem hófst hér á landi um miðja 17. öld (3. mynd). Upphaf galdrafársins 

má þó rekja til Mið-Evrópu og útgáfu páfabréfs um galdur árið 1484. Kaþólska 

kirkjan stóð fyrir galdraofsóknum til að viðhalda sínum völdum. Galdrafárinu í 

Evrópu lauk rétt undir 1660 en þá stóð galdrafárið enn yfir á Íslandi.  

Ekki er á hreinu hversu mörg galdramál komu upp hérlendis en rúmlega 100 

mál voru tekin fyrir á Alþingi. Það sem var einkennandi við galdrafárið á Íslandi var 

að stærstur hluti af ákærunum voru vegna veikinda sem menn töldu tilkomin vegna 

galdurs eða eignarhalds á galdrablöðum og galdrastöfum. Auk þess var einkennandi 

hér á Íslandi að það voru aðallega karlmenn sem voru sakfelldir. Hér tíðkuðust ekki 

þær hefðbundu nornaveiðar sem voru stundaðar í Mið-Evrópu. Langflest galdramála 

á Íslandi komu upp á Vestfjörðum. Ástæðurnar fyrir því eru taldar vera margvíslegar 

en meðal annars vegna landfræðilegrar einangrunar svæðisins hafa forn fræði lifað 

þar lengur. Einnig er skortur á landrými talinn spila inn í og framganga klerklærðra 

manna eins og séra Páls Björnssonar í Selárdal og séra Jóns Magnússonar, sem voru 

atkvæðamiklir í að ákæra vegna galdurs og fylgja eftir. Síðasta galdrabrennan á 

Íslandi var 1683 þar sem Sveinn Árnason var ákærður fyrir að valda veikindum 

prestsmaddömunnar á Holti í Önundafirði. Dönsk yfirvöld voru ekki sátt við að 

Sveinn væri brenndur í héraði og ákváðu því að upp frá þessu yrðu allir dauðadómar 

lagðir fyrir hærra dómsstig í Kaupmannahöfn. Þessi afskipti danskra stjórnvalda urðu 

til þess að galdrafárið fjaraði út á Íslandi (Magnús Rafnsson, 2003).  

Galdrasýningin er til húsa í gömlu pakkhúsi kaupfélagsins (4. mynd) og er 

þetta mjög glæsileg sýning þar sem hönnuðurinn Árni Páll Jóhannsson sér um alla 

hönnun og uppsetningu sýninga sem Strandagaldur stendur fyrir. Samkvæmt Sigurði 

Atlasyni framkvæmdastjóra Strandagaldurs hefur gestum sýningarinnar fjölgað með 

ári hverju. Galdrasýningin á Ströndum er að verða með vinsælustu menningartengdu 

ferðamannastöðum á Íslandi (Strandagaldur, 2005-2008).  
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                      3.mynd – Frá Galdrasýningunni á Hólmavík 
                      Heimild: Ágúst Atlason, á.á.  

 

 
    4. mynd – Húsnæði Galdrasýningarinnar á Hólmavík 
    Heimild: Strandagaldur, 2005-2008 
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Galdrasýningin á Hólmavík er þó bara einn hluti af allri Galdrasýningunni því 

í rauninni mun hún skiptast í þrjár sýningar sem dreifast um Strandasýslu. Árið 2008 

opnaði annar hluti sýningarinnar á Klúku í Bjarnarfirði en kallast sá hluti Kotbýli 

kuklarans (5. mynd). Þessi sýning veitir gestum innsýn í líf þess fólks sem yfirleitt 

varð fyrir barðinu á galdraofsóknunum, sem voru aðallega lægra settir þegnar 

þjóðfélagsins. Sú sýning er þó ekki fullkláruð því enn á eftir að ganga frá 

þjónustuhúsi og setja upp Tröllagarð á svæðinu í kring sem verður 

útivistarleikjagarður með ratleik fyrir fjölskylduna. Þriðja sýningin verður staðsett í 

Trékyllisvík í Árneshreppi og stefnt er að hún verði opnuð árið 2010. Á þeirri 

sýningu verður meðal annars fjallað um þá undarlegu atburði sem áttu sér stað við 

messu í Trékyllisvík þegar söfnuðurinn fékk óskýranleg sjúkdómseinkenni sem voru 

talin vera að völdum galdra. Þetta varð til þess að þrír menn voru brenndir fyrir 

galdur og miðað er við þennan atburð sem upphaf galdrafársins á Íslandi 

(Strandagaldur, 2005-2008). Galdrasýningin er opin yfir sumartímann frá byrjun júní 

fram í miðjan september en óformlega er sýningin á Hólmavík opin allt árið þar sem 

alltaf er hægt að opna sýninguna fyrir hópa og einstaklinga.  

 

 

 
                      5. mynd – Kotbýli kuklarans á Klúku í Bjarnarfirði 
                     Heimild: Strandagaldur, 2005-2008 
 

Sem merki um gæði sýningarinnar sjálfrar og velgengni hennar má nefna að 

Strandagaldur hefur hlotið ýmis verðlaun og viðurkenningar. Helst ber þó að nefna 

að Strandagaldur fékk Eyrarrósina árið 2007 (Strandagaldur hlaut Eyrarrósina 2007; 
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2007, 21. febrúar). Eyrarrósinni er ætlað að veita viðurkenningu þeim verkefnum 

sem stuðla að auknu menningarlífi á landsbyggðinni, skapa ný tækifæri í 

menningartengdri ferðaþjónustu og nýtast í kynningu einstakra sveitarfélaga eða 

landshluta. Strandagaldur hlaut þessa viðurkenningu þar sem dómnefndin komst að 

sameiginlegri niðurstöðu:  

 

Strandagaldur stendur að fjölbreyttum verkefnum og sýningum á sviði 
þjóðfræði og sýningarhalds og hefur frá upphafi vakið verðskuldaða 
athygli innanlands og utan. Sérstaða svæðisins er nýtt til að draga fram 
íslenska þjóðtrú og sögu og óhætt er að fullyrða að verkefnið á sér ekki 
hliðstæðu. Metnaður og fagþekking eru höfð að leiðarljósi. Starfsemin 
hefur jákvæð áhrif á byggðaþróun og uppbyggingu atvinnulífs 
héraðsins sem aftur styrkir stoðir þess og dregur athygli ferðamanna að 
því. Rík þátttaka heimafólks í starfinu er til fyrirmyndar 
(Strandagaldur hlaut Eyrarrósina 2007; 2007, 21.febrúar). 

 
 
 Auk þess að vera mikil viðurkenning fyrir starf Strandagaldurs þá fylgdi 

viðurkenningunni líka verðlaunafé. Eyrarrósin er því með mestu viðurkenningum 

sem menningar- og ferðaþjónustuverkefni eins og Strandagaldur getur fengið. 

Eyrarrósin hefur verið mikil hvatning og viðurkenning fyrir verkefnið, auk þess sem 

fjárstyrkurinn skipti miklu máli fyrir verkefnið þar sem miklar fjárfestingar og 

fjárútlát standa þar að baki (Sigurður Atlason, framkvæmdastjóri Strandagaldurs, 

munnleg heimild).  

 Strandagaldur vinnur ekki einungis að sýningarhaldi heldur hefur stofnunin 

breikkað út starfsemi sína. Stofnunin er líka með bókaútgáfu sem gefur út bækur um 

efni sem tengist göldrum og galdrafárinu. Þessar bækur eru bæði seldar á sýningunni 

og í gegnum internetið og kaupendur eru bæði innlendir og erlendir. Þar að auki er 

minjagripasala á safninu sjálfu. Strandagaldur hefur einnig sett upp leiksýningar og 

komið á ýmsum atburðum, líkt og tónlistar- og útihátíð árið 2001 sem kallaðist 

Galdrastef á Ströndum. Stefnt er að því í sumar að opna kaffihús á Galdrasýningunni 

á Hólmavík í tjaldi fyrir utan safnið sem mun kallast Kaffi Galdur.  

Strandagaldur stendur að ýmsum rannsóknar- og fræðistörfum. Stofnunin 

stendur að fornleifauppgreftri í samstarfi við Náttúrustofu Vestfjarða þar sem verið er 

að rannsaka menjar frá erlendum hvalveiðimönnum frá 17.öld. Strandagaldur sér líka 

um Þjóðfræðistofu sem staðsett er í Þróunarsetrinu á Hólmavík en sú skrifstofa er 

vinnustaður sem fræðimenn geta unnið rannsóknarvinnu á sviði þjóðfræða.  
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Í vettvangsferð til Hólmavíkur dagana 2-6. mars voru tekin viðtöl við aðila sem 

þóttu geta gefið hagnýtar upplýsingar um starfsemi Strandagaldurs og áhrif 

stofnunarinnar á samfélagið á Ströndum. Viðmælendur voru Sigurður Atlason 

framkvæmdastjóri Strandagaldurs og Jón Jónsson frá Kirkjubóli við Steingrímsfjörð, 

sem er upphafsmaður Strandagaldurs. Einnig var talað við Magnús Rafnsson 

formann Strandagaldurs frá Bakka í Bjarnarfirði og Matthías Lýðsson bónda í 

Húsavík og einn af stjórnendum Strandagaldurs. Viðmælendur voru líka Ásdís 

Leifsdóttir sveitarstjóri Strandabyggðar frá árinu 2002 og Valdemar Magnússon 

oddviti Strandabyggðar. Hjá þeim fékkst sjónarhorn stjórnvalda á svæðinu á 

Strandagaldri. Þá var einnig talað við Ásbjörn Magnússon íbúa á Drangsnesi sem er 

að byggja upp ferðaþjónustu þar. Hjá honum fékkst sýn almenns íbúa svæðisins og 

ferðaþjónustuaðila á Strandagaldri.    
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4 Þróun og afrakstur Strandagaldurs 
 

4.1 Tilurð og þróun Strandagaldurs 

Jón Jónsson á Kirkjubóli við Steingrímsfjörð á Ströndum er hugmyndasmiðurinn á 

bak við Strandagaldur. Jón er fæddur og uppalinn í Steinadal í Strandasýslu. Jón er 

með MA-próf í þjóðfræði og hefur unnið að ýmsum menningarverkefnum víða um 

land. Hann stofnaði og var framkvæmdastjóri fyrirtækisins Sögusmiðjan sem hefur 

unnið að ráðgjafa verkefnum við söfn og sýningar og nú eru verkefni fyrirtækisins 

aðallega vefsíðuráðgjöf. Jón Jónsson starfar nú sem menningarfulltrúi Vestfjarða og 

er með skrifstofu í Þróunarsetrinu á Hólmavík (Menningarráð Vestfjarða, á.á.).   

Hugmyndin að Strandagaldri kviknaði þegar Jón Jónsson vann að 

nýsköpunarverkefni þar sem unnin var skýrsla sem kallaðist Ferðaþjónusta og 

þjóðmenning árið 1995. Jón var á sama tíma og hann vann að skýrslunni að ljúka BA 

prófi í þjóðfræði við Háskóla Íslands. Nýsköpunarverkefnið tengdist mjög námi hans 

en var þó ekki hluti af því. Það var Jón sjálfur sem kom með hugmyndina að 

verkefninu en fékk Héraðsnefnd Strandasýslu, samstarf allra sveitarfélaga í 

Strandasýslu, til liðs við sig þegar sótt var um styrki. Verkefnið hlaut styrk úr 

Nýsköpunarsjóði námsmanna þar sem verkefnið var talið auka tengsl atvinnulífs og 

háskóla auk þess sem verkefnið stuðlaði að nýsköpun í þjóðfræði og ferðamálum. 

Eftir að verkefnið hlaut styrkinn tók Héraðsnefnd Strandasýslu það upp á sína arma 

og gerði það sem til þurfti við framkvæmd verkefnisins (Jón Jónsson, 1996).  

 Með nýsköpunarverkefninu Ferðaþjónusta og þjóðmenning var unnið að því 

að skapa góðan grundvöll fyrir uppbyggingu ferðaþjónustu í allri Strandasýslu þar 

sem menning og saga svæðisins var höfð að leiðarljósi. Fyrir þann tíma hafði þar lítil 

uppbygging verið í ferðaþjónustu og því var svæðið betur í stakk búið að standa vel 

að málum frá upphafi. Skýrslan byggði á því að koma fram með raunhæfar 

hugmyndir sem hæfðu fjárhag og mannfjölda sýslunnar. Með því að hafa þessar 

áherslur í skýrslunni var vonast eftir að ýta undir frumkvæði heimamanna til að vinna 

að umbótum í ferðaþjónustu og að Héraðsnefnd og sveitastjórnir myndu stefna að 

sameiginlegu markmiði í ferðaþjónustu (Jón Jónsson, 1996). Verkefnið vakti mikla 

athygli og varð eitt af þremur sem hlaut Nýsköpunarverðlaun forseta Íslands árið 

1996 (Jón Jónsson, 1997). Eftir að skýrslan var gefin út var svo komið að því að 

framfylgja þeim markmiðum sem þar komu fram. Unnið var að því að framfylgja 
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skýrslunni sumrin 1996 til 1998 og fékk Jón Jónsson í lið með sér Rakel Pálsdóttur 

þjóðfræðinema við þá vinnu.  

Þegar hugmyndin að Galdrasýningunni kom fram í skýrslunni vakti hún 

þegar mikla athygli og sá Jón þá strax að hún myndi ganga upp. Á meðan unnið var 

að skýrslunni var Jón Jónsson aðeins byrjaður að þróa hugmyndina að Galdrasafninu 

og sá Héraðsnefnd Strandasýslu einnig um yfirumsjón á því verkefni. Ekki var þó 

unnið að þróun Galdrasýningarinnar fyrr en vinnunni við skýrsluna var lokið (Jón 

Jónsson, 1997). Samkvæmt Matthíasi Lýðssyni, einn af stjórnendum Strandagaldurs, 

er það í verkahring sveitarfélaga að ýta undir hugmynda- og þróunarvinnu á meðan 

að sköpunarstarfið er á frumstigi. Þegar komið var að raunverulegri stofnun 

Galdrasýningarinnar var tími á að taka verkefnið úr rekstri sveitarfélaganna og þar af 

leiðandi var Strandagaldur stofnaður árið 1999. Þegar unnið var að uppbyggingu 

Galdrasýningarinnar var starfandi Ferðamálafélag Strandasýslu sem ásamt 

Héraðsnefndinni studdi við verkefnið.  

Í stjórn Strandagaldurs sitja einungis aðilar úr Strandasýslu. Jón Jónsson vann 

að þróun og uppbyggingu Galdrasýningarinnar og var formaður Strandagaldurs til 

ársins 2007. Hann vék úr stjórn þegar hann tók til starfa sem menningarfulltrúi 

Vestfjarða en þrátt fyrir að starfa ekki lengur beint að Strandagaldri fylgist hann vel 

með starfseminni. Núverandi formaður Strandagaldurs er Magnús Rafnsson frá 

Bakka í Bjarnarfirði. Magnús er með MA-próf í sagnfræði frá Háskóla Íslands. Þegar 

Magnús frétti af hugmynd góðkunningja síns Jóns Jónssonar að stofna 

Galdrasýningu hafði Magnús mikinn áhuga á að vinna að verkefninu. Magnús var þá 

viðloðandi verkefnið frá því að hugmyndin kviknaði og vann síðan með Jóni við 

öflun vitneskju um galdra á 17.öld í undirbúningi sýningarinnar. Matthías Lýðsson 

bóndi í Húsavík í Steingrímsfirði situr auk þess í stjórn. Hann fékk það hlutverk sem 

starfsmaður Héraðsnefndar Strandasýslu að stofna Strandagaldur og kom hann þá inn 

í stjórn sem fulltrúi hennar. Auk þeirra sitja í stjórn Ólafur Ingimundarson frá 

Svanshóli í Bjarnarfirði, Magnús H. Magnússon frá Hólmavík og Valgeir 

Benediktsson frá Árnesi í Trékyllisvík sem einnig hafa setið í stjórn frá upphafi. 

Magnús H. Magnússon var á þeim tíma veitingamaður á Café Riis á Hólmavík og 

Valgeir Benediktsson kemur inn í stjórn sem fulltrúi Árnessýslu en báðir koma sem 

fulltrúar Ferðamálafélags Strandasýslu. Ólafur Ingimundarson kemur inn í stjórn 

ásamt Matthíasi sem fulltrúi Héraðsnefndar auk þess sem menntun Ólafs sem 

húsasmíðameistari kom verkefninu til góða. Framkvæmdastjóri Strandagaldurs er 
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Sigurður Atlason frá Hólmavík og hefur hann verið framkvæmdastjóri frá byrjun 

(Strandagaldur, 2005-2008). Sigurður er trésmiður og hefur einnig starfað mikið að 

leiklist og hefur þannig menningarstarf að baki sér. Allir þessir menn koma að stjórn 

Strandagaldurs því þeir hafa áhuga á að vinna að uppbyggingu og auka atvinnu 

heima í héraði og hafa auk þess margt fram að færa til verkefnisins.  

 

4.2 Markmið og uppsetning Galdrasýningarinnar 

Þegar verið var að skipuleggja sýninguna höfðu stofnendur hennar stór og 

metnaðarfull markmið. Jón Jónsson segir jafnvel að markmið Strandagaldurs hafi 

verið að setja upp sýningu sem yrði heimsfræg og myndi trekkja að ferðamenn á 

svæðið. Þó svo að Strandir hafi margt til brunns að bera í ferðaþjónustu þá segir Jón 

Jónsson að „það vantaði eitthvað svona stórt aðdráttarafl. Eitthvað sem kæmist í 

erlendar ferðabækur og yrði svona aðalaðdrátturinn á þessu sviði. Sem sagt 

menningararfssviðinu“. Þetta hefur tekist því það eru fáir sem ekki hafa heyrt um 

Galdrasýninguna á Hólmavík auk þess sem hún hefur komist inn í erlendar 

ferðaleiðsögubækur.  

Stofnendur Strandagaldurs hafa haft það að markmiði að starfsemi 

verkefnisins hafi jákvæð áhrif á samfélagið með því að auka atvinnu og önnur óbein 

áhrif. Þetta sést vel í orðum Jón Jónssonar þegar hann greinir frá tilurð 

Sauðfjársetursins:  

 

Ég var búinn að kaupa jörðina sem Sævangur stendur á og húsið 
Sævang vantaði hlutverk í raun og veru. Og það var hugsað sem 
atvinnuskapandi verkefni sem passaði sveitinni mjög vel, passaði 
ímyndinni og sögunni vel. En fyrst og fremst til að koma húsinu í not 
við einhverja atvinnusköpun. Og það er sama með Galdrasýninguna og 
Sauðfjársetrið að ég hugsaði þetta aldrei neitt sérstaklega sem einhver 
menningarverkefni, þó ég væri þjóðfræðingur og hefði eitthvað álit á 
menningararfinum og svona, þá var ég að hugsa þetta sem 
atvinnusköpun. Að þetta yrði, hefði jákvæð áhrif á atvinnulífið í 
héraðinu. Ég var ekki að hugsa um þetta sem eitthvað til að varðveita 
merkan menningararf eða stuðla að fræðilegum rannsóknum eða 
eitthvað svoleiðis. Ég var að hugsa um þetta sem túrisma og 
atvinnusköpun. 
 

Matthías Lýðsson tekur undir með Jóni þegar hann segir að Strandagaldur sé 

hugsað sem bláköld atvinnustefna. Þessu markmiði hefur Strandagaldur náð að miklu 

leyti þar sem verkefnið skapar bæði heilsársstörf og sumarstörf við Galdrasýninguna. 
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Einnig skapast tímabundin störf í kringum fornleifarannsóknirnar og heimamenn fá 

vinnu við uppbyggingu í tengslum við Galdrasýninguna.  

Galdrasýningin skyldi skiptast niður í nokkra hluta sem myndu dreifast um 

Strandasýslu. Þeir áttu að vera í Bjarnarfirði, Trékyllisvík, Hrútafirði og svo loks á 

Hólmavík. Þó var hætt við sýninguna í Hrútafirði þar sem það þótti heppilegra að 

ferðamenn kæmu fyrst að aðalsýningunni sem er staðsett á Hólmavík. Sýningarnar 

þrjár eru ekki fullkláraðar en stefnt er að því að fjórði hlutinn sem átti að vera í 

Hrútafirði verði settur upp sem viðbót við sýninguna í Hólmavík. Sýningin sem á að 

opna í Trékyllisvík í Árneshreppi er fullhönnuð, en uppbygging þar strandar á 

fjárskorti. Samkvæmt Jóni Jónsssyni þá hefði uppbyggingin þurft að vera hraðari og 

það er ekki fyrr en allar sýningarnar eru fullkláraðar sem þær fara að hafa þau áhrif 

sem til var ætlast.  

 Upphaflegt markmið Strandagaldurs var líka að stuðla að eflingu rannsókna á 

menningu og sögu svæðisins og miðla þeirri þekkingu. Til að uppfylla þessi markmið 

hefur stofnunin unnið að útgáfu á efni sem tengist göldrum og hefur Magnús 

Rafnsson sagnfræðingur til að mynda skrifað nokkrar slíkar bækur. Af aðstandendum 

Strandagaldurs er það Magnús Rafnsson sem hefur helst séð um fræðilega starfið í 

kringum Strandagaldur og er tengiliður þeirra við fræðiheiminn. Hann hefur til 

dæmis komið á samstarfi Strandagaldurs og Náttúrufræðistofu Vestfjarða við 

fornleifarannsóknir í Hveravík í Steingrímsfirði. 

 

4.3 Með- og mótdragi Strandagaldurs 

Þrátt fyrir að stjórnendur Strandagaldurs séu ekki búnir að klára öll þau verkefni sem 

lagt var upp með hefur ekkert dregið úr sköpunargleðinni. Stofnunin hefur komið á 

alls kyns verkefnum og viðburðum í sambandi við Galdrasýninguna, eins og að setja 

upp leiksýningar. „Menn hætta ekki að fá hugmyndir eftir, þó að fyrsti áfanginn væri 

kominn í gang,“ segir Matthías Lýðsson. Með þessu vill Matthías benda á að þrátt 

fyrir að vera búnir að setja upp Galdrasýningu þá halda aðstandendur Strandagaldurs 

áfram að vinna að hugmyndum um sköpun og þróun í starfi verkefnisins.  

Helsta hindrun Strandagaldurs á frekari uppbyggingu er skortur á fjármagni. 

„Ég held að skortur á fjármagni geri það að verkum að safnið fái kannski ekki þann 

stuðning eða þann vöxt sem að það sannarlega gæti annars vega nýtt sér. En koma 

tímar koma ráð“ segir Ásdís Leifsdóttir, sveitastjóri Strandabyggðar. Sigurður 

Atlason segir að það fari mikil vinna í að sækja um styrki og að þeir geti ekki séð 
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langt fram í tímann með fjármál. Það eina sem hægt sé að gera er að vona að eitthvað 

komi upp á borð hjá þeim. Verkefnið skuldar auk þess miklar fjárhæðir og nefnir Jón 

Jónsson að þeir styrkir sem þeir fá inn í verkefnið fari allir í að borga upp gamlar 

skuldir þannig að það vantar sárlega fjármagn í uppbygginguna. Reksturinn hefur 

borið sig sjálfur og ekki þurft að fara í styrkina til að standa undir rekstrinum.  

Það eru einungis heimamenn sem hafa komið að þróun og uppbyggingu 

Galdrasýningarinnar. Aðstandendur Strandagaldurs hafa fengið mikið hrós fyrir þetta 

og telja þeir sjálfir að það hafi haft mikið að segja fyrir verkefnið. Stjórnendur 

Strandagaldurs eru mjög sjálfbjarga hvað varðar alla þá vinnu sem er í kringum 

verkefnið. Þeir sjá sjálfir um þau fræðistörf og rannsóknir sem sýningarnar byggja á 

og vinna sjálfir að öllum rekstri og kynningu. Það eina sem sótt hefur verið út fyrir 

sýsluna er hönnuðurinn Árni Páll Jóhannsson sem sér um alla uppsetningu og 

hönnun á sýningunum. Stjórnendur Strandagaldurs voru allir sammála um að það 

væri mjög mikilvægt að fagmannlega væri staðið að hönnuninni á sýningunum því 

allt byggðist á því að þær heppnuðust vel. Þar sem að galdur er fremur viðkvæmt efni 

hvað varðar trúmál og hvað varðar ímynd Strandasýslu var mikilvægt að vandað yrði 

til verka. Sigurður Atlason sagði sjálfur: „Af því að eðli galdraverkefnisins hefði allt 

eins getað orðið það að þetta væri eitthvað sem að fólk gæti skammast sín fyrir“. 

Sigurður nefnir einnig að þótt dýrt hafi verið að ráða hönnuð komi það til með að 

borga sig til lengri tíma litið.  

Magnús Rafnsson formaður Strandagaldurs og Sigurður Atlason 

framkvæmastjóri eru í launuðu starfi allt árið og þar af leiðandi geta þeir unnið að 

verkefninu svo það leggist ekki í dvala einhvern tíma ársins. Samkvæmt Jóni 

Jónssyni hefur það verið dýrmætt fyrir verkefnið að hafa Sigurð Atlason sem 

framkvæmdastjóra þar sem hann er duglegur að koma fram með nýjar hugmyndir og 

koma á samstarfi Strandagaldurs við önnur verkefni. Þetta verður til þess að það lítur 

út fyrir að alltaf sé mikið að gerast hjá stofnuninni og stöðug nýsköpun. Jón Jónsson 

segist ekki ráðleggja neinum að fara af stað í verkefni líkt og Strandagaldur án þess 

að hafa góðan framkvæmdastjóra sem passar vel inn í hlutverkið. 

Við kynningu á Strandagaldri hefur helst verið lögð áhersla á að skapa gott 

orðspor og umfjöllun í samfélaginu. Sigurður segir sjálfur að það sé dýrmætt fyrir 

Strandagaldur að halda góðu andliti út á við þó svo að sveiflur séu í rekstri. 

Strandagaldur stóð til dæmis fyrir tónlistar- og útihátíðinni Galdrastefi árið 2001  þar 

sem markmiðið var að kynna Galdrasýninguna. Auk þess eru margir af þeim 
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listamönnum og gestum sem voru á hátíðinni nú miklir velunnarar 

Galdrasýningarinnar. Það má segja að það sé einn af styrkleikum Strandagaldurs 

hversu góð tengsl hann hefur við listafólk og fræðimenn. Jón Jónsson segir: 

„Ferðaþjónustuaðilar, það er bara það snjallasta sem þeir geta gert það er að tengja 

sig við fræðimenn og listamenn og svo vinna með þeim að einhverjum 

smásýningum, því það hefur alveg rosalega mikil kynningaráhrif“. Strandagaldur 

hefur líka fengið óvænta kynningu í gegnum listamenn þar sem Kristín Helga 

Gunnarsdóttir barnabókarithöfundur skrifaði bókina Strandanornir sem gerist á 

Ströndum. Þar að auki hafði franski rithöfundurinn Marc Védrines sótt innblástur frá 

Galdrasýningunni við skrif sín á teiknimyndaseríu sinni Islandia. Samkvæmt Sigurði 

Atlasyni hefur Strandagaldur nýtt fréttaflutning við kynningu á verkefninu þar sem 

stofnunin hefur tengt ótrúlegustu viðburði við galdra eins og að tala um draugagang í 

höllum konunga í Afríku.  

Strandagaldur nýtir líka vefinn mikið til að auglýsa sig og er heimasíða 

stofnunarinnar mjög góð þar sem hún er uppfærð reglulega og þar er að finna mikið 

af upplýsingum um starfsemi þeirra og ýmsan fróðleik um galdra. Á heimasíðunni er 

líka vefverslun þar sem hægt er að versla minjagripi og bækur um efnið. Sigurður 

Atlason fylgir þeim tíðaranda sem er í samfélaginu og er búinn að koma 

Galdrasýningunni á Facebook. Þar hefur hann bein tengsl við fjölda fólks og getur 

auglýst sýninguna og komið með tilkynningar sem tengjast Strandagaldri. 

Galdrasýningin á Ströndum á nú rúmlega eitt þúsund vini á Facebook sem Sigurður 

segir að sýni hvað þetta er jákvætt verkefni, að fólk vilji setja nafn sitt við það þarna 

inni.  

Strandagaldur stofnaði líka Tilberaklúbb, sem er klúbbur tileinkaður 

velunnurum Galdrasýningar á Ströndum. Með því að ganga í klúbbinn styrkja 

meðlimirnir uppbyggingu verkefnisins og hljóta í leiðinni ýmis fríðindi í viðskiptum 

sínum við Strandagaldur. Nafn klúbbsins er dregið af galdraveru sem hafði það 

hlutverk að draga björg í bú, líkt og meðlimir Tilberaklúbbsins. Hlutverk þeirra er 

ekki einungis að borga árgjald heldur líka að beina fólki á að heimsækja 

Galdrasýninguna. Ekki hefur verið gengið hart á eftir því að rukka inn árgjaldið 

síðustu tvö ár enda er Tilberaklúbburinn meira hugsaður sem auglýsing heldur en 

fjáröflun fyrir stofnunina. Samkvæmt Sigurði taka margir það alvarlega að vera í 

Tilberaklúbbnum og meirihluti bæjarbúa á Hólmavík eru meðlimir.  
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4.4 Áhrif Strandagaldurs innan héraðs 

Árið 2004 vann Alexandra Hilf, nemi í hagfræði ferðamála við Fachhochschule 

Eberswalde í Þýskalandi, mat á félags- og efnahagslegum áhrifum safnsins á 

samfélagið á Ströndum. Í könnun hennar kom fram að hjá 35% sýningagesta hafði 

Galdrasýningin haft áhrif á ákvörðun þeirra að heimsækja Strandirnar. Hún reiknaði 

út hvaða efnahagslegu áhrif þessi hópur hefði á samfélagið á Ströndum og 

niðurstaðan varð sú að þessir gestir komu með rúmlega 20 milljónir króna inn í 

samfélagið í formi kaupa á þjónustu og vöru samkvæmt verðlagi þess tíma (Hilf, 

2004).  Til samanburðar við þetta má nefna að tekjur Galdrasýningarinnar á sölu á 

aðgangsmiðum og minjagripum voru árið 2004 um þrjár milljónir króna (Strandir.is, 

2006). Þó þetta sé ekki ný rannsókn og segi ekki til um áhrifin um þessar mundir þá 

gefur hún hugmynd um hvað óbein áhrif Strandagaldurs á samfélagið á Ströndum eru 

mikil. Þar sem gestum á Galdrasýninguna hefur fjölgað á undanförnum árum má gefa 

sér að upphæðin sé mun hærri nú og forvitnilegt væri að gera aðra rannsókn.  

Allir viðmælendur mínir telja að áhrif Strandagaldurs á samfélagið á 

Ströndum séu fyrst og fremst fólgin í auknum fjölda ferðamanna sem heimsækja 

svæðið. En þó er rétt að hafa í huga að á sama tíma hefur erlendum ferðamönnum 

fjölgað á Íslandi og það hefur líka haft sín áhrif á fjölda gesta á Galdrasýningunni. 

Reikna má þó með því að Galdrasýningin hafi haft áhrif á ákvörðun ferðamanna að 

fara á Strandirnar, líkt og kom fram í rannsókn Alexöndru Hilf (Hilf, 2004). Einnig 

virðist raunin vera sú að ferðamenn dvelji lengur á svæðinu en áður. Valdemar 

Magnússon bendir þó á að útisundlaugin á Hólmavík, sem var opnuð 2004 

(Upplýsingamiðstöðin á Hólmavík, 2003), hafi líka haft þau áhrif á að ferðamenn 

staldri lengur við.  

Ástæðan fyrir því að hafa Galdrasýninguna dreifða um Strandasýslu er sú að 

stofnendur Strandagaldurs líta á sýsluna sem eitt svæði og verkefnið ætti að vinna 

fyrir svæðið í heild. „Þetta var bara þaulhugsað […] og skipulagt alveg frá upphafi 

þannig að það myndi hafa sem mest margfeldisáhrif,“ segir Jón Jónsson. Magnús 

Rafnsson segir frá því að fyrirmyndin hafi verið Viskýleiðin (e: the Whisky Trail) í 

Skotlandi sem eru skipulagðar ferðir þar sem farið er á milli viskýverksmiðja. Með 

því að hafa sýninguna dreifða væru ferðamenn líklegri til að ferðast um alla 

Strandasýsluna og dvelja lengur en áður.  
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4.4.1 Félagsleg áhrif á Strandasýslu 

Strandagaldur starfar á fleiri sviðum heldur en ferðaþjónustu og menningarstarfsemi, 

því aðstandendur stofnunarinnar hafa haft áhrif á hið daglega líf íbúanna á svæðinu. 

Sem dæmi um þetta má nefna að eftir að efnahagskreppan skall á Íslandi síðastliðið 

haust fannst Sigurði Atlasyni mikilvægt að hlúa að börnunum á svæðinu og fór að 

bjóða upp á sunnudagsbíó fyrir börnin í húsnæði Galdrasýningarinnar. Sigurður hefur 

líka unnið síðustu tvö ár að því að búa til jóladagatal með þátttöku leikskólabarnanna 

á Hólmavík. Hann tekur upp samtöl barnanna við handbrúðu þar sem þau spjalla um 

jólin. Úr þessum upptökum er svo unnið jóladagatal sem er aðgengilegt öllum á vef 

Strandasýslu.  

Sigurður Atlason kom auk þess fram með þá hugmynd að koma á 

„súpufundum“ sem eru einskonar fyrirtækjakynningar. Þetta eru vikulegir 

hádegisverðafundir á Café Riis þar sem fyrirtæki eða samtök kynna starfsemi sína. 

Fundirnir eru hugsaðir til þess að íbúar og aðrir sem hafa áhuga geti kynnst þeirri 

fjölbreyttu starfsemi sem er á svæðinu og verði til þess að byggja brýr á milli 

atvinnugreina. Stefnt er svo að því að setja upp atvinnu- og menningarmálasýningu í 

Félagsheimilinu á Hólmavík þar sem gestir og gangandi geti kynnt sér fjölbreytta 

starfsemi Strandasýslu. Ásdís Leifsdóttir sveitarstjóri telur það vera mikla hvatningu 

fyrir samfélagið að sjá alla þá starfsemi sem fram fer í sýslunni á tímum 

efnahagsþrenginga og atvinnuleysis. 

 

4.5 Áhrif Strandagaldurs utan héraðs 

Framtak Strandagaldurs er orðið þekkt hérlendis og erlendis vegna sérstöðu sinnar og 

góðs brautargengis. Nokkrir viðmælenda minna nefna að verkefninu sé sýnd mikil 

virðing og þykir afrek á sinn hátt. Strandagaldur er því mikil hvatning fyrir 

menningartengda ferðaþjónustu á landsbyggðinni. Í kjölfar Galdrasýningarinnar hafa 

verið stofnsett hin ýmsu menningarsetur og önnur afþreying sem tengjast menningu 

og sögu landsins. Sigurður Atlason vitnar í ummæli Kjartans Ragnassonar, 

forstöðumanns Landnámssýningarinnar, þegar hann sagði að Landnámssetrið hefði 

ekki orðið til ef strandamenn hefðu ekki verið búnir að setja upp Galdrasýninguna.  

Hjá Strandagaldri hefur skapast mikil þekking og reynsla í frumkvöðlastarfi 

og leggur Sigurður áherslu á að hún eigi að nýtast fleirum í ferðaþjónustu.  
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Það er það sem við höfum líka alltaf lagt áherslu á, ekkert vera 
feiminn að hafa samband við okkur, við erum bara tilbúnir að hjálpa. 
Ég meina það kostar ekkert. Við höfum reynsluna og þið megið bara, 
við erum ekki í samkeppni við ykkur, við erum bara í samstarfi. 
 

 
Sigurður tengist ýmsum ferðaþjónustuverkefnum á Vestfjörðum og segir 

hann að mikið sé til sín leitað. Hann hefur það á tilfinningunni að það sé ekki hægt 

að byrja á neinu slíku verkefni á Vestfjörðum nema að Strandagaldur sé að vinna í 

því líka. Því að samvinna með þeim kæmi til með að virka sem gæðastimpill á ný 

verkefni. 

Sjálfur hefur Sigurður komið af stað fleiri ferðaþjónustuverkefnum í gegnum 

Strandagaldur. Helst ber að nefna Arnkötlu, sem er klasaverkefni sem tengir saman 

Strandasýslu og Reykhólasveit. Markmiðið með Arnkötlu er að auka samstarf á milli 

þessara tveggja svæða, þar sem þau munu tengjast betur þegar heilsársvegur verður 

kominn um Arnkötludal, þar sem áætluð verklok eru 1.september 2009 (Vegagerðin, 

á.á.). Arnkatla stefnir að því að auka afþreyingu og þjónustu við ferðamenn og vinna 

vel í markaðssetningu svæðanna sem einnar heildar. Af þessu sjáum við að Sigurður 

er atkvæðamikill þegar kemur að uppbyggingu ferðaþjónustu bæði heima fyrir og 

utan héraðs og sést það helst á því að hann var kjörinn formaður Ferðamálasamtaka 

Vestfjarða á aðalfundi samtakanna 18. apríl síðast liðinn (Ferðamálasamtök 

Vestfjarða, á.á.). 

 

4.6 Sterkari sjálfsímynd heimamanna 

Þar sem Strandagaldur er að vinna með sögu og menningu Stranda sem er eign allra 

íbúa svæðisins er mikilvægt að vel sé staðið að Galdrasýningunni. Því illa unnið verk 

getur dregur niður ímynd svæðisins og sjálfsmynd heimamanna. Þegar unnið var að 

undirbúningi sýningarinnar komu nokkrar neikvæðar raddir um verkefnið og 

sérstaklega frá eldra fólki, sem ímyndaði sér að eitthvað kukl væri á ferðinni og leist 

hreinlega ekkert á að verið væri að vinna með galdra.  

 

Ég man eftir eldri hjónum hér sem höfðu ekki haft mikið álit á þessu 
en mættu auðvitað því þeim var boðið. Komu þarna inn og löbbuðu 
þarna inn í þennan hvíta fallega sal og svo kom gamla konan 
steinrunnin út, greip um hálsinn á mér og þakkaði mér fyrir.  
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Þessi frásögn Sigurðar sýnir að viðhorf þeirra sem voru neikvæðir gagnvart 

verkefninu breyttist þegar þeir sáu sýninguna. Þeir sem ekki skildu að hverju 

Strandagaldur var að vinna, voru óánægðir að verið væri að setja fé í slíkt verkefni. 

„En fyrst var svona nokkrir að tala um hvað væri verið að setja peninga í svona, þetta 

er bara einhver helvítis fíflagangur“ segir Ásbjörn Magnússon ferðaþjónustuaðili á 

Drangsnesi. Allir viðmælendur mínir nefna að þær neikvæðu raddir sem uppi voru 

séu nú horfnar. Ástæðan fyrir því að viðhorf fólks gagnvart Strandagaldri og vinnu 

þeirra er orðin jákvæð er sú að fólk sér hvaða áhrif starfsemi þeirra hefur haft á 

samfélagið og hafa staðið vel að varðveitslu og kynningu á menningararfi svæðisins.  

 

Þín sjálfsímynd skapast af því umhverfi sem þú býrð í. Þannig að 
þegar það er eitt og annað að gerast sem er svona jákvætt þá stækkar, 
svona þú ert stoltari fyrir samfélagið. Það bara bætir sjálfsímynd þína 
líka og þetta held ég sé svolítið loðandi við Strandir eða hér þetta 
svæði, það er fólk er kjarkmikið, það er stolt. Það er ótrúlega 
hugmyndaríkt, drífandi og með svona hóp þá kvíðir maður í rauninni 
ekki framtíðinni 
 
Þetta eru orð Ásdísar Leifsdóttur sem sýna hversu mikilvægt er að 

heimamenn hafi góða sjálfsímynd svo að samfélagið nái að blómstra og ganga vel. 

Auk þess segir Sigurður Atlason:  

 

Þetta er sko af því að við búum út á landi þá þurfum við að gera okkar 
nánasta umhverfi eins vænlegt og eins og við viljum hafa það sko. Og 
ekkert að vera með neina minnimáttarkennd gagnvart öðrum svæðum 
með það.  
 

Þessi orð hans sýna að hann gerir sér grein fyrir því sem segir í málshættinum 

„hollur er heimafenginn baggi“, að það er undir heimamönnum komið að skapa sér 

gott umhverfi. Strandagaldur hefur átt sinn þátt í að styrkja sjálfsímynd heimamanna 

enn frekar bæði beint út frá Galdrasýningunni og út frá öðru starfi sem Strandagaldur 

hefur komið beint eða óbeint að. 

„En eitt er víst, á tveimur árum tókst að breyta ímynd Hólmavíkur 

fullkomlega á landsvísu. Hólmavík var þorpið sem Galdrasýningin var“. Þessi orð 

Matthíasar Lýðssonar sýna hversu mikil áhrif sýningin hefur haft á ímynd svæðisins 

þó svo að hann nefni aðeins Hólmavík því að þar er aðalsýningin, þá telja 

viðmælendur mínir að Galdrasýningin hafi haft áhrif á allar Strandirnar. Ásdís 

Leifsdóttir sveitastjóri segir frá því að árið 2002 þegar hún flytur til Hólmavíkur 
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vissu margir af hennar vinum ekki hvar Hólmavík var. „Hólmavík og Strandir eru að 

komast á kortið“ segir Ásdís Leifsdóttir og sýnir það að hún sem aðflutt sér að 

þekking og ímynd Íslendinga á Ströndum hefur breyst gífurlega á síðustu árum og þá 

mikið í tengslum við Galdrasýninguna.  

Strandamenn eru mjög stoltir af Galdrasýningunni og þeirri athygli og 

viðurkenningu sem hún hefur hlotið. „Maður hefur eitthvað til að monta sig af“ segir 

Ásbjörn Magnússon íbúi á Drangsnesi sem sýnir að verkefnið hafi eflt sjálfsímynd 

heimamanna og ekki einungis á Hólmavík. Hann vísar einnig viðskiptavinum sínum 

á sýninguna. Viðmælendur mínir sem ekki starfa beint að Strandagaldri sögðust vera 

mjög ánægðir að hafa eitthvað sem þeir gætu með stolti sýnt ferðamönnum og öðrum 

gestum. Af þessu sjáum við að það er mjög dýrmætt fyrir Strandagaldur að 

heimamenn séu hliðhollir verkefninu og vísi gestum sínum á sýninguna og komi 

þannig góðu orðspori af stað.  

Stjórnendur Strandagaldurs áttuðu sig á því að það var mikilvægt fyrir 

velgengni verkefnisins að hafa velvilja heimamanna. Þeir hafa því ekki sótt um styrki 

frá yfirvöldum á svæðinu umfram styrkina frá Héraðsnefnd svo ekki kæmi til 

minnkun styrkja til annars menningarstarfs á svæðinu. Sigurður Atlason greinir 

sérstaklega frá því að þeir hafi gert sér grein fyrir því strax í upphafi að þeir þyrftu að 

finna einhverja leið til að hafa heimamennina með sér í þessu þannig að þeir yrðu 

stoltir þátttakendur í verkefninu.  

Þessi jákvæðu áhrif Galdrasýningarinnar á sjálfsímynd heimamanna var 

eitthvað sem Jón Jónsson hafði ekki búist við og kom honum á óvart. Þetta varð svo 

hvatinn að því að hann setti á stofn Sauðfjársetrið í fyrrum félagsheimilinu í Sævangi 

við Steingrímsfjörð. „Þetta hafði svo merkjanleg áhrif fannst mér á sjálfsímyndina og 

mér fannst svo mikið til um þetta að Sauðfjársetrið var stofnað til þess að hafa ennþá 

meiri áhrif á sjálfsímynd íbúanna“.  
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5 Galdurinn á bak við Strandagaldur 
 

Í þessari rannsókn var leitast við að greina hverjir væru lykilþættirnir í velgengni 

nýsköpunarverkefna í ferðaþjónustu á landsbyggðinni. Sjálfseignarstofnunin 

Strandagaldur og Galdrasýningin voru skoðuð í því samhengi. Einnig var leitast við 

að fá skilning á því hvaða áhrif slík verkefni hafa á byggðarlög á landsbyggðinni, í 

þessu tilfelli Strandasýslu. 

 Starfsemi Strandagaldurs hefur vakið athygli og ekki síst fyrir að vera 

framtak heimamanna. Stjórnendur Strandagaldurs gera sér grein fyrir því að það er í 

höndum íbúanna sjálfra á landsbyggðinni að skapa sér ný tækifæri til að viðhalda 

velferð samfélagsins. Í þessu sjáum við greinileg bjargráð hjá Strandamönnum þar 

sem heimamenn hafa unnið sjálfir að því að auka fjölbreytni atvinnulífsins og vinna 

að almennri uppbyggingu í samfélaginu. Stór liður í þeirri uppbyggingu er 

Galdrasýningin og önnur starfsemi Strandagaldurs þar sem nýtt er sérstaða svæðisins. 

Við stofnun og þróun Strandagaldurs hafa myndast og styrkst tengsl sem hafa lagt 

grunninn að félagslegum auði. Þessi auður hefur skapast í gegnum aukna samvinna 

innan samfélagsins, milli þeirra frumkvöðla sem standa að verkefninu, yfirvalda á 

svæðinu og heimamanna. Samfélagið vinnur betur sem heild til að koma á 

breytingum. 

 Það er áberandi hvað tengsl virðast vera mikilvæg fyrir Strandagaldur en það 

er einmitt hluti af bjargráðunum. Tengslin í gegnum Tilberaklúbbinn miða að því að 

ná til fleira fólks sem sýnir verkefninu áhuga og er tilbúið að vekja athygli á 

starfseminni. Strandagaldur hefur unnið í samstarfi við listamenn við framkvæmd 

sératburða sem tengjast verkefninu. Stofnunin hefur auk þess góð tengsl við 

fræðiheiminn sem nýtast til að koma á nýjum verkefnum og útvíkka þekkingu á sögu 

og menningu Strandasýslu, sem dæmi um þetta eru fornleifarannsóknirnar í 

Hveravík. Auk þess hefur Strandagaldur látið á sér bera á ráðstefnum tengdum ferða- 

og menningarmálum og myndað þar tengsl við ýmsa aðila.  

Strandagaldur er nýstárlegt og viðamikið verkefni og hefur vakið athygli ekki 

síst þar sem það er framtak heimamanna. Aðalástæðan fyrir því að verkefnið sprettur 

upp í litlu samfélagi líkt og Strandasýslu er sú að þarna voru frumkvöðlar eins og Jón 

Jónsson. Hann sá þarna tækifæri til nýsköpunar og gat virkjað aðra aðila 

samfélagsins til að setja á stofn Galdrasýningu. Meginmarkmið Strandagaldurs er að 

hafa góð áhrif á byggðarlagið á Ströndum og vera atvinnuskapandi. Má því segja að 
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stofnendur Strandagaldurs teljist til lífstílsfrumkvöðla eins og Ateljevic og Doorne 

(2000) tala um þar sem markmið frumkvöðlastarfsins eru mjög félagsleg.  

Frá upphafi hefur Strandagaldur víkkað starfsemi sína mikið út og teygjir hún 

nú anga sína í hinar ýmsu greinar samfélagsins á Ströndum. Það er frumkvöðlaandi 

hjá stjórnendum Strandagaldurs þar sem ávallt er verið að vinna að nýjungum og 

áframhaldandi þróun.  

Galdrasýningin og starfsemi Strandagaldurs skila miklu inn í samfélagið bæði 

í formi efnahagslegs og félagslegs ávinnings. Fjölda ferðamanna til Strandasýslu 

hefur aukist sem efalaust má tengja við framtak Strandagaldurs. Ferðamennirnir 

koma með fjármagn inn í samfélagið og verða til þess að betri nýting og uppbygging 

verður á þjónustu. Störf hafa skapast bæði beint við Strandagaldur sem og aðra 

þjónustu við ferðamenn.  

Samfélagslegur ávinningur af starfsemi Strandagaldurs liggur í varðveislu og 

miðlun menningar og sögu svæðisins. Þar að auki hefur Strandagaldur komið að 

ýmsum verkefnum sem hafa jákvæð áhrif á ýmsa félagslega þætti á Ströndum eins og 

að koma á vikulegum fyrirtækjakynningum og vinna að félagsstarfi með börnunum í 

bænum.  

Markverðustu áhrifin eru þó hve Strandagaldur hefur styrkt sjálfsímynd 

heimamanna. Þetta tengist beint umræðu Rays (1999) um mikilvægi þess fyrir 

samfélög líkt og fyrir einstaklinga að hafa góða sjálfsímynd. Samfélög sem hafa 

sterka sjálfsímynd eru líklegri til að vera drífandi og blómstrandi þar sem íbúarnir 

hafa trú á samfélag sitt og finnist þeir þess megnugir að hafa áhrif á þróun þess og 

uppbyggingu. Af þessu mætti draga þann lærdóm að þegar á að koma í veg fyrir 

brottflutning og bæta aðstöðu íbúa í jaðarbyggðum er nauðsynlegt að vinna vel í 

grasrótinni þar sem heimamenn og þeirra viðhorf gagnvart búsetuskilyrðum sínum 

eru grundvallaratriði. Þrátt fyrir að íbúum í Strandasýslu hafi fækkað á síðustu árum 

þá mun þessi sjálfsímynd og öll sú grunnvinna sem hefur verið unnin heima eins og í 

ferðaþjónustu líklega verða til þess að Strandasýsla mun standa sterkari en önnur 

svæði á tímum efnahagslegra þrenginga.   

Þessar áherslur Strandagaldurs tengjast mjög umfjöllun Rays (1999) um 

mikilvægi þess í slíkri þróun að líta bæði inn á við og út á við. Strandagaldur hefur 

unnið vel að kynningu Galdrasýningarinnar fyrir utanaðkomandi aðila og unnið að 

öðrum tengslum sem ná út fyrir hérað. Aftur á móti hefur verið lögð rík áhersla á að 

vinna í samstarfi við allt samfélagið og byggja þannig upp sjálfsímynd heimamanna.  



31 
 

 

Fræðimenn hafa talað um mikilvægi þess að heimamenn sjái um 

uppbyggingu ferðaþjónustu sem á að vera þeim til hagsbóta (Ray,1999; Cawley & 

Gillmor, 2008) og hefur það sannað sig í uppbyggingu og þróun Strandagaldurs. 

Vegna þess að Strandasýsla er lítið samfélag og allar breytingar eru mun áhrifameiri 

þar en í stærri samfélögum. Þar sem það voru heimamenn sem stóðu að 

uppbyggingunni höfðu þeir meiri innsýn og þekktu betur alla þætti samfélagsins og 

gátu betur metið hvernig best væri að standa að þessari uppbyggingu svo hún hefði 

jákvæð áhrif.  

Líkan Rays (1998), þar sem kynntar voru fjórar aðferðir sem hægt er að fara í 

nýsköpun sem byggð er á svæðisbundinni menningu og ímynd, var mátað við 

niðurstöður úr rannsókninni. Niðurstaðan er sú að Strandagaldur hefur í starfsemi 

sinni notað allar aðferðirnar sem Ray fjallar um í líkaninu.  

Líkt og Ray lýsir í aðferð I, þar sem menningin er nýtt til að skapa verðmæti, 

hafa stjórnendur Strandagaldurs nýtt menningu og sögu svæðisins til að skapa 

verðmæti fyrir svæðið. Galdrasýningin byggir á göldrum og galdrafárinu, sem er 

hluti af ímynd Stranda, en þessi ímynd hefur líka verið nýtt sem hluti af 

markaðssetningu svæðisins. Strandagaldri hefur tekist að fastsetja þessa galdraímynd 

í Strandasýslu þannig að það er erfitt fyrir aðra að tileinka sér þessa  ímynd eða 

yfirfæra hana yfir á aðra stað.  

Þegar búið var að vinna vel að undirbúningi Galdrasýningarinnar kom að því 

að stofna samtök sem myndu vinna að sjálfri stofnun sýningarinnar og kynningu á 

henni en það er hluti af aðferð II hjá Ray sem fjallar um kynningu á svæðisímyndinni 

út á við. Þar sem stjórnendur verkefnisins eru allir heimamenn þá hafa þeir innsýn í 

hvernig megi vinna með þessa sögu og menningu án þess hafa neikvæð áhrif á 

ímyndina. Sú galdraímynd sem Strandagaldur notar er ekki ný af nálinni heldur hefur 

lengi verið hluti af ímynd Strandasýslu en stofnunin hefur bara endurvakið og aukið 

vægi hennar.  

Strandagaldur hefur þó ekki gleymt því að kynna verkefnið vel fyrir 

heimamönnum sem er einmitt aðferð III þar sem svæðisímyndin og 

nýsköpunarverkefnið er kynnt fyrir heimafólki. Verkefnið hefur einnig styrkt 

sjálfsímynd heimamanna og aukið trú þeirra á eigin getu að koma á breytingum. 

Velgengni Galdrasýningarinnar og góð kynning á starfsemi hennar hefur verið 

hvatning fyrir aðra aðila að koma af stað nýsköpunarverkefnum bæði innan 

Strandasýslu og annars staðar á landsbyggðinni. Mörg nýsköpunarverkefni í 
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menningartengdri ferðaþjónustu hafa byggst upp á öðrum svæðum eftir stofnun 

Galdrasýningarinnar og má sem dæmi taka Landnámssetrið í Borgarnesi.  

Með starfsemi Strandagaldurs hefur samfélaginu í Strandasýslu áskotnast 

meira en sýningu fyrir ferðamenn og er það hluti af aðferð IV hjá Ray. Þetta verkefni 

hefur orðið til þess að varðveita þá menningu og sögu sem býr í Strandasýslu og gert 

henni hátt undir höfði. Verkefnið hefur styrkt sjálfsímynd heimamanna og aukið stolt 

þeirra af eigin menningu og sögu. Þessi áhrif þótti Jóni Jónssyni svo merkileg að 

hann kom á Sauðfjársetrinu til að styrkja sjálfsímynd íbúanna enn frekar, þá 

sérstaklega íbúa í sveitinni, þar sem sauðfjárbúskapur er ein aðalatvinnugreinin. 

Haber og Reichel (2007) fjalla í rannsókn sinni um þrjár tegundir bjarga sem 

frumkvöðlar vinna með sem eru mannauður, efnis- og skipulagslegar bjargir. Líkt og 

Haber og Reichel (2007) komust að þá var það mannauðurinn sem hafði mest áhrif á 

gott brautargengi Strandagaldurs og skiptir þar mestu starf Jóns Jónssonar og 

Sigurðar Atlasonar sem hafa sýnt áræði til að koma fram með nýjungar. Einnig er 

það sérlega mikilvægt að halda verkefninu gangandi og eru því tveir starfsmenn á 

launum allt árið um kring sem vinna að verkefninu. Einnig hefur mannauður í formi 

tengsla skipt miklu máli þar sem þátttaka heimamanna hefur verið grundvallaratriði í 

þróun verkefnisins. Það skipti líka miklu máli fyrir Strandagaldur að vandað yrði til 

verka þegar kom að efnislegu björgunum sem í þeirra tilfelli er Galdrasýningin. Vel 

var unnið að undirbúningi þegar aflað var vitneskju um efnið og uppsetning 

sýningarinnar var skipulögð. Skipulagslegu bjargirnar skiptu líka miklu máli þar sem 

vel var unnið að öllum undirbúningi áður en Galdrasýningin var stofnuð auk þess að 

stofna sjálfseignarfélag í kringum starfsemina. Skipulagslegar bjargir í formi styrkja 

eru nauðsynlegar til að koma slíku verkefni á fót en eru samt ekki forsenda fyrir 

velgengni. Raunin er þó sú hjá Strandagaldri að skortur á fjármagni stendur í vegi 

fyrir frekari uppbyggingu.  

Við rannsóknina á Strandagaldri kom fram mikilvægi tengsla, bæði innan 

samfélagsins og utan þess. Þetta er atriði sem Haber og Reichel (2007) taka ekki 

fram sem mikilvægan þátt, en er mjög mikilvægur hjá Strandagaldri. Þessi tengsl 

skiptu miklu máli þar sem um er að ræða stórt verkefni innan lítils samfélags en ekki 

er víst að þær aðstæður hafi verið til staðar hjá nýsköpunarfyrirtækjunum sem Haber 

og Reichel rannsökuðu í Ísrael.   

 Þessi rannsókn er að meginhluta byggð á viðtölum sem tekin voru við 

aðstandendur Strandagaldurs og annarra heimamanna. Þessi áhersla í gagnaöflun 



33 
 

 

getur hafa valdið því að niðurstöður rannsóknarinnar sýni einhliða sjónarhorn á 

umfjöllunarefninu. Einnig getur verið að þar sem enginn samanburður er gerður við 

önnur frumkvöðlaverkefni á Íslandi er erfitt að meta hvað var sérstakt í uppbyggingu 

og þróun Strandagaldurs. Það gæti aftur á móti verið efni í frekari rannsóknir að bera 

saman hvaða leiðir eru farnar í frumkvöðlastarfsemi í ferðaþjónustu á Íslandi. 

Ég tel að hægt sé að draga lærdóm af þeirri vinnu sem hefur farið fram á 

Ströndum og sérstaklega þeirri vinnu sem stjórnendur Strandagaldurs. Ég tel að 

önnur sveitarfélög eða sýslur gætu tekið sér þessa þróun til fyrirmyndar og byrja á 

því að vinna vel í grasrótinni áður en komið er með einhverjar viðamiklar lausnir í 

atvinnumálum. Líkt og Strandamenn hafa gert þá geta aðrar byggðir skoðað betur 

hvaða tækifæri til nýsköpunar og uppbyggingar felast í þeirra nánasta umhverfi.  

Í þessari rannsókn hef ég séð mikilvægi þess að hugmyndir líkt og sú sem 

stendur að baki Strandagaldri spretti upp í heimabyggð. Það er gott samstarf innan 

héraðs sem skapar skilyrði fyrir verkefnið til að vaxa og dafna. Það sem er markvert í 

tilfelli Strandagaldurs er að sú sérþekking sem þurfti til að byggja verkefnið var sótt 

til heimamanna. Einnig hef ég komist að því að það er mjög dýrmætt fyrir fámenn 

samfélög að auka samstöðu og byggja upp sjálfsímynd með því að styrkja sína 

sérstöðu í tengslum við menningu og sögu. Blómstrandi og líflegt samfélag byggist á 

sterkri sameiginlegri sjálfsímynd heimamana. 
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