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Útdráttur  
 

Í þessu rannsóknarverkefni til MA prófs í menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst, 

„Menningararfur Eyrarbakka“ var lögð fyrir rannsóknarspurningin: Hver er menningararfur 

Eyrarbakka, hvernig er best að varðveita hann og hvers virði hann er fyrir íbúana og 

samfélagið? Til að svara spurningunni var sjónum beint að helstu hugtökum sem tengjast 

menningararfinum og skilgreiningar á menningu, arfi og menningararfi voru rannsakaðar, 

ásamt hugtökunum um virði, virðismat og virðisgreiningu. Einnig verður rýnt í hvernig 

menningararfurinn er túlkaður og mikilvægi þess að varðveita hann. 

Til að túlka menningararf Eyrarbakka og rannsaka viðfangsefnið voru tekin viðtöl við 

ólíka aðila sem hafa allir skoðun á málefninu, það er að segja aðila sem hafa fræðilega 

þekkingu, Eyrbekkinga, og aðila sem hafa pólitískan bakgrunn. Þessir aðilar voru spurðir úti í 

menningararf Eyrarbakka og hvernig þeir túlka hann. Samhliða því verður skoðað hvað felst í 

hugtakinu „virði“ og hvaða aðferð er notuð til að greina virði menningararfsins. Við 

virðisgreininguna voru kenningar David Thorsby og aðferðir Ståle Navrud og Richard Ready 

notaðar ásamt niðurstöðum úr netkönnun.  

Helstu niðurstöður voru þær að „Húsið“ ásamt gömlu húsunum og verslunarsögu 

Eyrarbakka gefur þorpin sérstöðu sína og skapar ímynd Eyrarbakka út á við. Hagrænt virði 

menningararfsins var ekki mælanlegt en menningin styrkir menningartengda atvinnu á 

svæðinu.  Húsið sem hýsir Byggðarsafn Árnesinga hefur að geyma verulegt menningarlegt og 

félagslegt virði fyrir íbúana og samfélagið.  
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Formáli  

 

Ritgerð þessi er 30 ESTC eininga rannsóknarverkefni fyrir M.A. gráðu í Menningarstjórnun 

við Háskólann á Bifröst. Ritgerðin var unnin haustið 2011 og vorið 2012. 

Rannsóknarverkefnið fjallar um menningararf Eyrarbakka, og til þess að gera úttekt á 

viðfangsefninu var eftirfarandi rannsóknarspurning sett fram: Hver er menningararfur 

Eyrarbakka, hvernig er best að varðveita hann og hversu virði hann er fyrir íbúana og 

samfélagið? 

Þegar kom að því að velja lokaverkefni komu upp margar ólíkar hugmyndir en alltaf 

flaug hugur minn austur fyrir fjall. Ég vissi innst inni að ég vildi skrifa um forfeður mína og 

fortíð. Ég er uppalin á Eyrarbakka líkt og faðir minn og á mínum uppvaxtarárum fékk ég að 

heyra margar sögur um þorpsbúa og lífið áður fyrr. Þegar ég byrjaði nám í Menningarstjórnun 

hugsaði ég alltaf um hvernig ég gæti nýtt námið og komu mörg menningartengd verkefni  upp 

í hugann og líkt og áður tengdust þau Eyrarbakka. Eftir að Eyrarbakki sameinaðist þremur 

öðrum sveitafélögum árið 1998 og varð hluti af Sveitafélaginu Árborg varð mér ljóst að 

nauðsynlegt væri að skrásetja og meta virði menningar og sögu Eyrarbakka.  

Leiðbeinandi ritgerðarinnar var dr. Ágúst Einarsson prófessor og vil ég færa honum 

mínar bestu þakkir fyrir. Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir að taka þátt í 

rannsókninni sem fór fram haustið 2011 og þeim þátttakendum sem gáfu sér tíma og svöruðu 

viðhorfskönnun minni vorið 2012. Föður mínum, Þórarni Th. Ólafssyni á ég mikið að þakka 

enda hefur hann hjálpað mér frá upphafi, bæði í að nálgast efni fyrir ritgerðina og með 

yfirlestri. Einnig vil ég þakka föðurömmu minni henni Bjarney Ágústdóttur heitinni, sem 

hafði ætíð trú á mér í einu og öllu. Allar rangfærslur og aðrar villur sem kunna að vera í 

ritgerð þessari eru þó alfarið á mína ábyrgð. 

 

Eyrarbakka, 11. apríl 2012 

Ólöf Halldóra Þórarinsdóttir 
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1. Inngangur og afmörkun  
 

Eyrarbakki er lítið sjávarþorp sem á sér langa og merkilega sögu sem nær allt frá landnámi til 

vorra daga. Árið 1998 urðu pólitísk skil í sögunni þegar Eyrarbakkahreppur sameinaðist   

Stokkseyrahreppi, Sandvíkurhreppi og Selfossbæ og Sveitafélagið Árborg varð til. 

Sameiningin var í takt við þær breytingar sem höfðu átt sér stað á landsbyggðinni þar sem 

mörg sveitafélög hafa sameinast. Eftir sameininguna heldur Eyrarbakki sérstöðu sinni sem 

samfélag en stóra breytingin varð sú að allar ákvarðanir sem tengjast Eyrarbakka fara í 

gegnum sameiginlega bæjarstjórn og er því stjórnsýslan mun þyngri í vöfum. Eyrbekkingar 

hafa ekki alltaf haft fulltrúa í bæjarstjórn Árborgar. Því er hætta á því að menningarmál séu í 

höndum manna sem tengjast Eyrarbakki ekki persónulegum böndum. Menningartengd 

málefni hvers sveitafélags fara mikið eftir mati og túlkun pólitíkusa samkvæmt kenningum 

Grame Alpin, en hann bendir á að menningararfur sér túlkaður að mestu í gegnum pólitíkusa 

og þeirra sem hafa valdið (Aplin, 2002, bls. 30-31). Út frá þessari umræðu kviknaði áhugi 

minn á að rannsaka frekar menningararf Eyrarbakka, hvernig hann sé best varðveittur og 

hvernig hinni opinberu umgjörð er háttað. Í kjölfarið hófst leit mín af menningararfi 

Eyrarbakka. Við rannsóknina kom fljótt í ljós að ég var ekki að leita að einum ákveðnum 

hlutbundnum og áþreifanlegum menningararfi heldur gæti hann einnig verið óhlutbundin og 

óáþreifanlegur sem tæki einnig stakkaskiptum með ólíkri túlkun almennings, fræðimanna og 

pólitíkusa á honum. Fljótlega við forvinnslu rannsóknarinnar kom í ljós að nauðsynlegt væri 

að rannsaka virði menningararfsins. Ástæðan fyrir því að menning sé varðveitt er sú að hún 

þarf að hafa ákveðið virði fyrir íbúana og þá sérstaklega fyrir þá sem valdið hafa.  Til að ná 

tökum á rannsókninni þá var eftirfarandi rannsóknarspurning sett fram: 

 Hver er menningararfur Eyrarbakka, hvernig er best að varðveita hann og 

hvers virði er hann fyrir íbúana og samfélagið? 

 

Rannsóknarspurningin er þrískipt. Í fyrsta lagi er spurt um hver menningararfur 

Eyrarbakka sé og hvernig hann er túlkaður af almenningi, fræðimönnum og pólitíkusum. Í 

öðru lagi er spurt um hvernig best sé að varðveita hann. Í þriðja lagi, er spurt um hversu 

mikils virði hann er fyrir íbúana og samfélagið. Hérna er bæði átt við hagrænt og 

menningarlegt virði.   

 



Ólöf Halldóra Þórarinsdóttir                                                             Menningararfur Eyrarbakka 

[11] 
 

Til að fá svar við rannsóknarspurningunni voru því settar fram eftirfarandi undirspurningar:  

 Hvernig er menningararfur skilgreindur og af hverjum? 

 Hversu mikilvægur er menningararfurinn fyrir íbúana og samfélagið? 

 Hvers vegna er mikilvægt að skrásetja og vernda menningararfinn? 

 Hversu nauðsynlegt er að meta virði menningararfsins? 

 Hvernig er menningararfurinn metinn og af hverjum? 

 Hvernig er umhverfi menningararfsins háttað í Sveitafélaginu Árborg?  

 

Meginmarkmiðið með rannsókninni er að varðveita og efla meðvitund fyrir  

menningararfi Eyrarbakka, staðnum til framdráttar, með því að gera ítarlega samantekt á 

menningararfinum og hagrænu og menningarlegu virði hans. Svo að menningararfurinn sé 

verndaður þá þarf hann að hafa ákveðið virði hvort sem það er menningarlegt eða hagrænt. 

Stjórnvöld sjá sér ekki fært á að vernda hlut ef hann hefur ekkert virði. Markmiðið með 

rannsókninni er einnig að hún hafa upplýsingargildi fyrir viðkomandi aðila svo sem 

sveitarfélagið.  

Rannsóknin byggist á eigindlegum sem og megindlegum heimildum. Eigindlegar 

heimildir byggjast að mestu leyti á greinum úr fræðiritum og viðurkenndum gagnasöfnum. 

Megindlegi hlutinn byggist síðan á viðtölum og viðhorfskönnun á netinu. Tekin voru viðtöl 

við hóp Eyrbekkinga ásamt forseta bæjarstjórnar Árborgar. Viðtölin gegndu mikilvægu 

hlutverki í leitinni að menningararfi Eyrarbakka. Í viðtölunum komu fram ólík sjónarmið á 

arfinum þar sem einstaklingarnir túlkuðu hann á mismunandi hátt eftir kynslóðum og 

bakgrunn. Tilgangur viðtalanna var að fá fram upplýsingar um tiltekið efni, en einnig að fá 

fram tilfinningu og skoðun viðmælenda á menningararfinum. Með viðhorfskönnuninni var  

leitað eftir skoðun og mati almennings, ekki bara mati Eyrbekkinga. Í könnuninni var einnig 

leitast  við að skoða nánar álit almennings á því hvers virði menningararfurinn sé fyrir íbúana 

og samfélagið.     

Uppbygging ritgerðarinnar er á þá leið að inngangur er í 1. kafla. Í 2. kafla er fjallað 

um fræðilegan grunn hennar þar sem hugtökin  menning, arfur og síðan menningararfur eru 

skilgreind ásamt hugtökunum um virði, virðismat og virðisgreiningu. Næst á eftir kemur 3. 

kafli sem fjallar um sögu og menningarminjar á Eyrarbakka. En í kaflanum er sögu og 

menningu Eyrarbakka gerð nokkur skil allt frá tímum Leifs heppna fram til dagsins í dag. 
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Í lok 3. kafla er gerð skil á stjórnarfyrirkomulagi í Árborg og hvernig umhverfi 

menningararfsins er háttað.  Í 4. kafla er greint frá viðtölunum og viðhorfskönnun kynnt til 

leiks ásamt úrtaki og vali á spurningum. Niðurstöður úr viðhorfskönnuninni eru kynntar og 

greindar. Í 5. kafla eru niðurstöður og ályktanir teknar saman með það að markmiði að svara 

rannsóknarspurningunni.  
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2. Fræðilegur grunnur 
 

Markmið með ritgerðinni er að rannsaka menningararf Eyrarbakka og virði hans. Í þessum 

kafla verður fjallað um skilgreiningar nokkurra lykilhugtaka: Menning,arfleifð, 

menningararfur og virði menningararfsins. Hugtökin eiga að styðja og afmarka ritgerðarefnið. 

Meginástæðan fyrir því að skilgreina fyrst hugtökin „menning“ og „arfur“ er til þess að 

útskýra orðið menningararfur. En þessi þrjú hugtök eiga það sameiginlegt að skarast og þær 

skilgreiningar sem eiga við menningu eiga að sumu leiti líka við menningararf og öfugt. 

Einnig eru þessi hugtök mjög gildishlaðin og hafa ólíkar skilgreiningar. Til dæmis hafa 

bandarísku mannfræðingarnir Kroeber og Kluckhohn gefið út 160 ólíkar skilgreiningar á 

hugtakinu „menning“ (Bodley 1994).  

 

2.1. Skilgreining á hugtakinu menning  
Menning er vandmeðfarið hugtak þar sem skilgreiningin er óljós og misjafnlega víðtæk.   

Raymond Willams tekur undir þessi orð og telur að hugtakið sé eitt af flóknustu hugtökum 

sem til eru (Williams, 1983, bls. 90).  Í víðustu merkingu skilgreinir menning allar athafnir 

mannsins og sé það sem aðskilur okkur frá dýrum. Páll Skúlason sagði eitt sinn að menning 

væri allt það sem mannar mennina og víðari skilgreiningu á menningu væri eflaust erfitt að 

finna (Arnar Árnason, 2002, bls. 84).  Í þrengri skilgreiningu orðsins merkir það hins vegar 

list atvinnulistamanna (Duelund 1995).  

Skilgreiningar á orðinu menning hafa verið í stöðugri þróun í gegnum aldirnar, enda 

afar flókið orð í eðli sínu en skilgreiningarnar snúast um að reyna að aðgreina og tengja. 

Margir fræðimenn hafa reynt að finna alþjóðlega skilgreiningu á hugtakinu menning en ekki 

enn náð að vera sammála um hana (Cool, Carine, 2011, bls. 20).  Raymond Williams nefndi 

,,culture” (menning) svo réttilega sem eitt af þremur erfiðustu orðum í ensku máli (Giles og 

Middleton, 1999; Throsby, 2001). Upphafleg merking orðsins menning kemur frá enska 

orðinu ,,acriculture” (landbúnaður) og vísar í ræktun (cultivation), sérstaklega á dýrum og/eða 

uppskeru (Williams, 1976). Á 16. öld  færðist þessi bókstaflega merking á ræktun yfir í 

tengingu við ræktun hugans og vitsmuni manna og á 19. öld höfðu enn víðari skilgreiningar 

litið dagsins ljós sem vísuðu í andlega og siðferðislega þróun siðmenningar sem heild 

(Throsby, 2001, bls. 3-4).   
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Mannfræðingurinn Arnar Árnason segir klassískar hugmyndir mannfræðinga um 

menningu lýsa henni sem venjum, siðum, hugmyndum, gildum og fleiru sem maðurinn lærir 

sem hluti af félagshópi (Arnar Árnason, 2002, bls. 85). 

Dr. Ágúst Einarsson prófessor (2004) skilgreinir  aftur á móti í bók sinni Hagræn áhrif 

tónlistar að með menningarhugtakinu sé átt við hverja þá hegðun eða starfsemi sem byggir á 

viðleitni mannsins til að lýsa, skapa, varðveita eða miðla tilfinningum eða umhverfi mannlegs 

samfélags hvort sem það er gert í máli, myndum, tónum, hreyfingu, trú, hugmyndum, venjum 

eða á annan hátt. Menning fellst líka í menningarviðburðum og því starfi sem er innan 

samfélagsins sem miðar að því að koma menningu á framfæri í hvaða formi sem er (Ágúst 

Einarsson, 2004, bls. 12).  

Menning er eitthvað sem við sem manneskjur lifum og hrærumst í á hverjum degi í 

samfélagi okkar. Hún samanstendur af viðhorfum, skoðunum, venjum, lifnaðarháttum, gildum 

og verklagi sem sameiginleg eru með hverjum hópi en þó er hægt að aðgreina þá eftir 

landfræðilegum viðmiðum, trúarlegum, þjóðfræðilegum og pólitískum svo eitthvað sé nefnt 

Menning flyst á milli kynslóða og á stóran þátt í hvernig þjóðir skilgreina sig og sérstöðu sína 

á meðal annarra þjóða og er eitt af meginhugtökum til þess að skilja hvernig samfélag virkar 

(Thorsby, 2001, bls. 4). 

Menningarstofnun Sameinuðu þjóðanna UNESCO hefur aftur á  móti skilgreint 

menningu í níu flokka. Það eru minjar, prentað efni og bókmenntir, tónlist, leiklist og tengdar 

listgreinar, starfsemi sjónvarps og útvarps, íþróttir, útivist, málefni náttúru og umhverfis og 

lokum starfs sem kemur menningu á framfæri og miðlar henni. Þessi skilgreining er gerð til 

að flokka og skrá menningu (Ágúst Einarsson, 2004, bls. 13).    

Menningarfélagsfræðingurinn Peter Duelunds (1995) útbjó píramída til að skilgreina 

menningarhugtakið eins og það kemur fyrir í stjórnsýslunni og stuðningi stjórnsýslunnar við 

menningu og listir. Sjá til útskýringar mynd 1. Píramídinn hefur fjögur lög. Efsta lagið 

útskýrir menningarhugtakið í þrengsta skilningi þess en þegar neðar er komið víkkar 

skilgreiningin. Menning getur því verið skilgreind frá því að vera listir atvinnulistamannsins 

og til að skilgreinast sem samfélagið í heild sinni.  
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Listir 

 
 

Fjölmiðlar 

Upplýsingar, 
afþreying og 

upplifun 

 
Þjóðmenning 

Sameiginleg gildi, 
viðhorf, hefðir og 

lífshættir 

Samfélagið 

samfélagið og allar lífsvíddir 

En efst á toppi píramídans gnæfa listirnar eða 

listir atvinnulistamannsins. Ásamt listunum koma 

fjölmiðlar og þar tekur Duelund fram að menning 

hefur upplýsingar, afþreyingar og upplifunargildi 

fyrir samfélagið. Þar fyrir neðan kemur 

þjóðmenning sem samanstendur af 

sameiginlegum gildum, viðhorfum, hefðum og 

lífsháttum. Og neðst á botni pýramídans er 

samfélagið í heild sinni ásamt öllum hinum 

lífsvíddunum (Duelund, 2005). Myndin er gerð 

með hliðsjón af menningarpíramída Duelund og 

er textinn þýddur af Helgi Gestssyni árið 2005.  

Rannsóknarverkefnið tekur hliðsjón af öllum 

lífsvíddum píramídans.  

 

2.2. Arfur 
 

„Arfleifð er aldrei gefin, hún er alltaf verkefni“ skrifar [Jaques Derrida] í bók sinni Vofur 

Marx. „Arfleifðin safnast aldrei saman, myndar aldrei samstæða heild. [...] Það sem maður 

erfir er ætíð leyndarmál – sem segir „lestu mig – en verðurðu nokkurn tíma fær um það?“ “ 

Sá sem gerir ekki annað en endurtaka arfinn, orð fyrir orð, staf fyrir staf – hann er ekki 

erfingi í raun. Að erfa krefst umritunar, úrvinnslu sem felur í sér í senn að hin eftirlátnu 

skrif ganga aftur og að þau víkja fyrir nýbreytninni. Slíkra erfingja óskaði hann sér sjálfur: 

erfingja sem sýna arfleifðinni „trúnaðarlausan trúnað“. 

Björn Þorsteinsson: “Samhengið í hugsun Jacques Derrida”  

    (Björn Þorseinsson, 16. október 2004) 

Enska hugtakið „heritage“ er þýtt á íslensku sem arfur, arfleifð eða erfðir (Jón Skaptason, 

2006) sem öll hafa sambærilega merkingu, þ.e. eitthvað sem gengur að erfðum eða áhrif frá 

fyrri tíma (Íslensk orðabók, 2007). Í þessari umfjöllun verður eingöngu notast við hugtakið 

arfur. En arfur hefur fylgt mannkyninu frá upphafi. Á forsögulegum tíma var verslað með gull 

og gersemar, en það var ekki fyrr en á okkar tíma að fólk var sjálft meðvitað um arfinn sem 

persónulega eign eða jafnvel þjóðareign (Lowenthal, 1998, bls. 1).  

     Mynd 1. Menningarpíramída Duelund 
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Hagen (2006) skrifaði um arfinn sem sameiningarkraft sem býr til eða styrkir ákveðin 

hóp innan samfélagsins. Hann samanstendur af öllum þeim þáttum sem sá hópur eða 

þjóðfélag velur að fá í arf frá fyrri kynslóðum, meðal annars hefðir, goðsagnir, tungumál, 

byggingarlist eða hvað helst sem einkennir ákveðinn hóp fólks. Einnig er hægt að skilgreina 

arf á mismunandi hátt eftir því í hvaða samhengi hann er.    

Fræðimaðurinn Graeme Aplin segir í bók sinni Heritage: Identifacation, Conservation 

and Management (2002) að hægt sé að skipta arfinum í þrjá mismunandi flokka það er að 

segja menningararf, frumbyggjaarf og náttúruarf. Aplin tekur það fram að einstaklingurinn 

hafi ákveðna sýn á inntak orðsins „arfur“ og vísar til þess að hver einstaklingur tilheyri hinum 

ýmsu hópum, allir hafi sinn persónuleika og hver og einn tengist sínum hóp á sinn einstaka 

hátt. Þar af leiðandi  hafi allir ólíka sýn á hvað sé nógu mikilvægt til að teljast til arfsins og 

hvað skuli vera varðveitt fyrir komandi kynslóðir (Aplin, 2002, bls. 7). Aplin segir að virði 

menningararfsins geti bæði haft hagræn eða menningarleg virði fyrir þá sem í hlut eiga. 

Arfurinn verður til með túlkun almennings, fagaðila eða pólitíkusa á honum. Hann er 

skilgreindur bæði sem áþreifanlegir hlutir og ummerki og síðan óáþreifanlegur eða í atferli 

mannsins. Hlutirnir og ummerkin sem tilheyra arfinum er efnislegir hlutir og áþreifanlegir 

þættir sem við getum séð og snert. Í samtímanum fá þessir hlutir og ummerki það hlutverk að 

vera kennileiti fortíðarinnar. Sá arfur sem er óáþreifanlegur er hluti af atferli mannsins og 

getur legið meðal annars í lifandi listum, verkþekkingu og siðum (Aplin, 2002, bls. 14).    

Brian Graham tekur fram grein sinni „the use and abuse of heritage“ að arfurinn sé 

hluti af fortíðinni sem við veljum með okkur inni í framtíðina eða samtíðina í hagrænum, 

menningarlegum, pólitískum og félagslegum tilgangi (Graham 2005, bls. 29). Graham segir 

einnig að arfurinn sé menningarleg vara eða ákveðin nútímaleg notkun af fortíðinni  (Graham, 

2005, bls. 30).   
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2.3. Menningararfur 
Merking orðsins menningararfur er arfur sem hefur menningarlegt mikilvægi. Orðið 

menningararfur var fyrst notað á ráðstefnu Heimsminjaskrár UNESCO (World Heritage 

Convention) sem haldin var í París árið 1972. En þar var arfur skilgreindur út frá 

menningarlegum og náttúrulegum arfi. Tilgangurinn með ráðstefnunni var að flokka og 

skilgreina hvað menningar- og náttúruarfur væri. Í skjali sem kom út í tilefni ráðstefnunnar 

segir að menningararfur væri: 

 Minnisvarðar; staðir sem eru unnir af manna völdum, mikilvægir skúlptúrar og 

málverk, hellaristur og samsettar geymdir, sem er mikilvægar eru fyrir heiminn vegna 

sögulegs, listræns og vísindalegs gildis þeirra.  

 

 Safn bygginga eða safn aðskildara eða samhangandi bygginga sem, vegna arkitektúrs 

þeirra, einsleitni eða vegna staðsetningar þeirra í landslagi eru mikilvægar fyrir 

heiminn vegna sögulegs, listræns eða vísindalegs gildis þeirra. 

 

 Staðir; manngerðir staðir eða staðir sem eru bæði manngerðir og náttúrulegir auk 

landfræðilegra svæða sem skipta heiminn miklu máli vegna sögulegs, listræns eða 

vísindalegs gildis þeirra.  

(UNESCO,1972, bls. 2) 

 

Upp frá þessum tíma fóru háskólar, aðallega í Englandi, Evrópu og Norður Ameríku 

að rannsaka menningararfinn. Og með þessum rannsóknum hefur hugtakið arfur orðið mun 

víðtækara. Þrátt fyrir þessa skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna var með menningararfinum 

einungis átt við áþreifanlega hluti. Menningararfurinn felur þó í sér svo margt fleira en hið 

áþreifanlega. Árið 2003 var samþykktur sáttmáli um verndun óáþreifanlegs menningararfs. Í 

sáttmálanum er menningararfurinn skilgreindar sem framkvæmd, framsetning, tjáning, 

þekking og færni að meðtöldum tengdum verkfærum, hlutum, minjum og rými sem samfélög, 

hópar og jafnvel einstaklingar telja hluta af menningararfi sínum (Abdulqawi Yusuf, 2007, 

bls. 297). 
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Samkvæmt heimspekingnum Thomas Heyd (2006) sem fjallað hefur mikið um tengsl 

manns og náttúru, er menningararfur „fyrirliggjandi lager þess mikilsmetna varnings sem 

fortíð hefur fært nútíð“. Heyd telur þó mikilvægt að vernda upprunaleika (e. integrity) minja. 

Samtímis má auka virði þeirra og nytjar, þó mikilvægt sé að ganga ekki svo grimmt á þær að 

kynslóðir framtíðar fái ekki notið þeirra (Heyd, 2006, bls. 14). Stundum hafa menning og 

náttúra verið taldar andstæður. Fyrri hluti tuttugustu aldar einkenndist af aukinni vitund um 

mikilvægi heildstæðrar (og óheildstæðrar) náttúruverndar, oft á kostnað varðveislu 

menningarminja (Heyd, 2006, bls. 147). Árið 1992 varð menningarlandslag (e. cultural 

landscapes) skilgreint sem einn þeirra flokka sem vernda bæri samkvæmt heimsminjaskrá 

UNESCO og bættist þar með við flokkun heimsminjaskrár á arfleifðarstöðum náttúru og 

menningar (Heyd, 2006, bls. 144). 

Graeme Aplin skilgreinir menningararf í tvo vegu. Fyrst er menningararfurinn 

skilgreindur í gegnum sjálfan arfinn þar sem arfur er áþreifanlegur hlutur líkt og landslag, 

byggingar, stofnanir, minjar, staðir og önnur vinna sem er metin og rannsökuð og er ekki 

endurgeranleg og er af skornum skammti. Í öðru lagi er hugtakið skilgreint eftir því hvernig 

fólk, stjórnendur og samfélag túlkar menningararfinn. Þannig segir menningararfurinn mikið 

um hvað okkur finnst um okkur (Aplin, 2002, bls. 15). Hlutir fá tilveru í gegnum túlkun okkar 

á þeim. Yfirleitt eru það fagaðilar sem túlka og vinna með menningararfinn en þar sem 

stjórnvöld bera oftast kostnaðinn og gætu þau því haft áhrif á túlkunina (Aplin, 2002, bls. 30-

31). Aplin segir í grein sinni að allir eigi að geta notið þeirra upplifunar sem 

menningararfurinn veitir. Menningararfurinn er ekki alltaf sýnilegur, við njótum hans betur ef 

einhver dregur athygli okkar að honum í umhverfinu (Aplin, 2002, bls. 35).  Menningararfur 

verður til af aðilum sem viðhalda menningunni með sýningarhaldi, til dæmis safnvörðum, 

leikurum, sagnfræðingum, söguskýrendum (Aplin, 2002, bls. 35) og þátttakendum á hátíðum 

eins og Aldamótahátíðinni sem er haldin er á Eyrarbakka ár hvert þar sem íbúar bæjarins taka 

virkan þátt í að skapa stemningu sem ríkti á Eyrarbakka um aldamótin 1900. 

 

2.3.1.  Mikilvægi menningararfsins.  

Graeme Aplin (2002) bendir einnig á mikilvægi þess að skilgreina menningararfinn og auka 

meðvitund um hann. Hann telur að menningararfurinn geri lífið fyllra og samfélagið 

merkingarbærara. Hann bendir á að með því að skilgreina og varðveita menningararfinn í 

samfélaginu er áhugi fólks hvattur og aukinn til að taka þátt í að viðhalda honum með 
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vitneskju og mati. Þá getur stjórnun, mat og rannsóknir á arfleifðinni verið atvinnuskapandi 

fyrir samfélagið (Aplin, 2002, bls. 7).  

Virði menningararfsins er mismikilvægt eftir því hver á í hlut og ekki líta heldur allir 

gullið sömu augum. Menningararfur Eyrarbakka hefur kannski ekki mikil áhrif á einstakling 

sem ekki er frá Eyrarbakka eða á rætur að rekja þangað en er mikils virði fyrir þann sem 

tilheyrir þorpinu. Mat eldri bæjarbúa getur verið ólíkt mati þeirra yngri og er möguleiki á að 

fólk sem ekki er alið upp á Íslandi sjái ekki verðmætin í menningararfi Eyrarbakka. 

Menningararfurinn hefur oftast jákvæð áhrif á samfélagið en getur þó haft neikvæð áhrif. 

Neikvæður menningararfur eða „myrkvaarfur“ er hluti af menningu sem fólk vill helst gleyma 

(Timothy og Boyd, 2003).   

Fræðimaðurinn David Lowenthal (1998) er vel þekktur innan fræðigreinar sinnar og 

þá sérstaklega vegna rannsókna á menningararfinum. Hann var meðal þeirra fyrstu til að 

benda á samhengið á milli fortíðarinnar og sjálfsímyndunarinnar og þau jákvæðu áhrif 

menningararfsins á sjálfsímynd einstaklinga, samfélags, þjóða og menningahópa. Og að 

menningararfurinn geti haft mótandi áhrif á einstaklingana sem tilheyra því samfélagi og 

styrkt ímynd þess út á við (Lowenthal, 1998, bls. 39). 

Lowenthal (1998) segir í bók sinni „The past is a foreign Country“ að fortíðin og 

framtíðin eru aðlagandi en á ólíkan hátt; „Fólk elskar nostalgíu og er oft með fortíðarþrá á háu 

stigi sem er aðlaðandi fyrir fyrirtæki og fjárfesta“ þar sem auðvelt er að selja fortíðina 

einstaklingum sem tengjast henni á persónulegan hátt (Lowenthal, 1998, bls. 6). Fortíðin er 

órjúfanlegur þáttur í því að styrkja og þekkja sjálfsímyndina. Svo þú vitir hver þú ert, þá er 

nauðsynleg  að vita hver þú varst.  

„þú getur ekki séð hlutinn ef þú veist ekki hvað hann er“  

(Lowenthal, 1998, bls. 39). 

Brian Graham (2005) var einnig sammála Lowentahl um að arfurinn hefði 

mismunandi þýðingu og notagilid hjá stórum hópi á svo margan ólíkan hátt (Brian Graham, 

2005, bls. 33) en á sjöunda og áttunda áratuginum var ,,arfur“ lykilorð í umræðunni um 

sjálfsmynd þjóða (Brian Graham o.fl., 2005, bls. 15). Hæfileikinn til að muna og skilja okkar 

eigin fortíð gefur okkur merkingu, tilgang og virði (Lowenthal, 1998, bls. 41).  Margir þurfa 

tengslin við fortíðina til að minna sig á hver þau eru. Ljósmyndir minna okkur á fortíðina og 

það er ekki skrítið að ljósmyndasöfn fólks sé það dýrmætasta sem það á (Lowenthal, 1998, 
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bls. 43). Að eiga hlut úr fortíðinni getur stuðlað að góðu sambandi við hana (Lowenthal, 1998, 

bls. 44). Hópur sem hefur enga fortíð er líkt og einstaklingar sem hafa enga vitneskju um 

foreldra sína. Tengsl eru á milli persónulegrar sjálfsmyndar og þjóðlegrar sjálfsmyndar 

(Lowenthal, 1998, bls. 46).  

Sigurður Nordal hélt því fram í bókinni „Íslenzk menning“ (1942) að nauðsynlegt væri 

að skilja íslenska menningararfleifð sögulega;  

„arfleifð okkar er tungan, bókmenntirnar og þjóðlegar hefðir. Án þessara sérkenna 

hefðu Íslendingar ekkert til að greina sig frá öðrum og myndu á endanum hverfa 

meðal stærri þjóða.“   

Laurajane Smith (2006) lýsir í bók sinni „Use of Heritage“ að menningararfur sé 

pólitískt og félagslegt einkenni hópa. Smith er sammála kenningum Lowenthal (1998) um að 

menningararfurinn eigi rætur sínar að rekja til sjálfsmyndar einstaklinga í hópum og 

endurminningu þeirra. Menningararfurinn býr ekki aðeins yfir getu að halda hópum saman 

heldur getur hann einnig gefið þeim sterkari rödd út á við. Sökum menningarlegs virði getur 

þessi rödd náð eyrum stærra samfélags. Menningararfur virðist að því leytinu til mega skoða 

sem tjáningarform eins hóps við annan, meðal annars hversu skilmerkilega hann afmarkar 

„okkur“ gagnvart „hinum“  (Smith, 2006, bls. 83-84). Smith segir einnig að 

menningararfurinn sé athöfn eða ferli en ekki eitthvað í áþreifanlegu formi heldur félagslegt 

og menningarlegt ferli sem tengi saman fortíð, nútíð og framtíð í menningarlegu, félagslegu 

og pólitísku samhengi (Smith, 2006, bls. 83-84). 

 

2.3.2   Menningararfurinn tekur stakkaskiptum 

Menningararfur er sífellt að taka stakkaskiptum og því mikilvægt að hann sé skrásettur svo 

hægt sé að meta venjur og staðfesta okkur eigin sjálfsmynd (Lowenthal, 1998, bls. 263). 

Breytingar geta haft sögulegar afleiðingar á umhverfi okkar og okkur sjálf (Lowenthal, 1998, 

bls. 349). Hætta er á því að sagan sé ekki sögð eins og hún var, heldur sögð aðeins eins og 

fólk vill heyra hana (Lowenthal, 1998, bls. 349) sem leiðir til óskýrrar fortíðar. Neytendur 

vilja fá meira fyrir peninginn og sagan verður ýktari en hún er í raun og veru. Eftirspurnin 

stýrir þessari þróun og þá gleymist oft af hverju við erum að deila sögunni og 

markaðseftirspurnin tekur yfir (Lowenthal, 1998, bls 326).  
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Þjóðfræðingurinn Valdimar Tr. Hafstein (2003) vekur athygli á vandamáli sem 

menningararfurinn kljáist við. Vandamálið hefur verið nefnt „elleftu stundar þjóðfræði” og er 

kjarni hennar sá að fræðimaðurinn er oftast of seint á ferðinni því hefðin sem hann á að 

rannsaka er að syngja sitt síðasta. Rannsóknin snýst því upp í aðgerðir með það að markmiði 

að bjarga og varðveita arfinn sem á undir högg að sækja, til þess að kynslóðir framtíðarinnar 

geti notið hans. Valdimar bendir á að þegar svo er komið að arfurinn á í hættu að engin 

rannsókn fari fram þá sé mikilvægt að skrásetja eða hljóðrita hina dauðvona arfleifð. Þetta 

veldur því gjarnan að gögn safnist upp og til séu heilu söfnin af skráningum og hljóðritunum 

sem standi órannsökuð (Valdimar Tr. Hafstein, 2003). 

Thorsby tók einnig undir orð Lowhental og Valdimars um mikilvægi menningararfsins 

og taldi nauðsynlegt að viðhalda honum svo komandi kynslóðir fá að njóta hans (Throsby 

2001, bls. 53). Einnig kemur það fram í þriðju grein sáttmála UNESCO um að vernda skuli 

menningararfinn með því að skilgreina, skrá, rannsaka, varðveita, efla og kynna hann, einkum 

með formlegri eða óformlegri menntun (UNESCO, 2003, ). 

 

 

2.4. Hagrænt og menningarlegt virði menningararfsins. 

 

2.4.1.  Virði  

Til að skilja hugtakið „virði“ (e. Value) í samhengi við menningararfinn, þarf að gera sér 

grein fyrir því að hugtakið er grundvallaratriði í að menningararfurinn sé verndaður. Sú 

ákvörðun hefur ávallt, meðvitað eða ómeðvitað, stjórnast af virði hans. Ekkert samfélag 

mundi vernda menningararf sem það metur einskis virði (M. de la Torre and R. Mason 2002, 

bls. 3). Hagrænt eða menningarlegt virði menningararfsins er fólgið í menningarlegum 

sjónarmiðum. Virðið er ekki öllum sýnilegt en getur verið verðmætt fyrir stjórnvöld eða 

félagasamtök sem leggja áherslu á að vernda ákveðna menningu (Klamer, Arjo, 2005 bls. 

465).  Og þar skiptir hughrif og upplifun miklu máli. Adam Smith ræddi fyrstur um „virði“ í 

bók sinni „The Wealth of Nations“ árið 1776 þá í því samhengi að virði sé meðal annars 

skilgreint í tengslum við skipti á vörum eða þá fórn, að skipta út öðrum, að fórna vöru fyrir 

aðra (Throsby, 2001, bls. 20).    
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Menningarmálayfirvöld í Ástralíu voru með þeim fyrstu að taka aðferðir hagfræðinnar 

í sína þjónustu og vildu með því auka vegsemd og virði menningarminja. Í hagfræðinni hefur 

virði með verð og verðmæti að gera. Virði gegnsýrir einnig menninguna en þó frá allt öðru 

sjónarhorni. Í tilviki menningar er virði dregið fram í tilteknum eiginleikum menningarlega 

fyrirbærisins eins og lita í málverki eða tóna í tónverki eða almennt sem vísbending um 

verðleika eða verðmæti vinnu, hlutar og reynslu menningarlegs fyrirbæris. Bæði í hagfræðinni 

og menningu stendur virði fyrir verðmæti og ekki aðeins sem einhver fastur eða óvirkur 

skilningur heldur sem dýnamískur og virkur máti til að stunda viðskipti. Það má því segja að 

hægt sé að líta á virði sem upphafspunkt í ferlinu að tengja saman menningu og hagfræði 

(Throsby, 2001, bls. 20).  

Til þess að yfirfæra hugmyndir um efnahagslegt virði yfir á menningarafurðir verður 

að greina á milli einkavara og almannagæða (Thorsby, 2001, bls. 23-24). Með 

almannagæðum er átt við vöru og þjónustu sem standa öllum til boða (Ágúst Einarsson, 

2004a, bls. 12). Margar menningarafurðir hafa þó á sama tíma einkenni einkavara og 

almannagæða. Auðvelt er að meta virði menningarafurða í einkaeign með því að skoða hvað 

neytandinn er tilbúin til að borga fyrir hana (Thorsby, 2001, bls. 24).  

Verð er ekki nógu góður mælikvarði þegar talað er um virði  menningar  en dugar þó í 

hagfræðinni. Verð er því ekki eini mælikvarðinn sem hægt er að nota en oft sá eini sem er 

tiltækur. Oft er til dæmis hægt að meta leiksýningu eftir seldum miðum. Virði er oft huglægt 

mat eða smekkur einstaklinga. Virði menningararfsins felur í sér fagurfræðilegt, sögulegt, 

vísindalegt, samfélagslegt eða trúarlegt gildi fyrir kynslóðir fortíðar, nútíðar eða framtíðar. 

Menningarvirðið helgast af staðnum sjálfum, efniviði hans, staðsetningu, notkun, samhengi, 

merkingu og minjum. Loks geti staðir haft mjög misjafnt virði, eftir því hver eða hverjir eiga í 

hlut. Sá menningararfur sem er í þjóðareign eða tilheyrir ákveðnu bæjarfélagi er erfiðara að 

verðmeta vegna þess að verðmætamat breytist, jafnvel verulega, milli ára eða kynslóða (The 

Allen Consulting Group, 2005). 

 

2.4.2.   Menningarlegt fjármagn 

Fjármagn er virði fjármuna eða sú fjárhæð sem bundin er í fastafjármunum og 

greiðslufjármunum eða í hagfræðinni kölluð eign (Thorsby, 2001, bls. 45). Hagfræðin 

skilgreinir fjármagn í þrjá meginflokka: efnislegt fjármagn (e. physical capital), mannlegt 

fjármagn eða mannauð (e. human capital) og náttúrulegt fjármagn (Thorsby, 2001, bls. 45). 
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Hugtakið fjármagn er svipað í menningu og í hagfræði, en hefur þó áhrif bæði á virði innan 

menningar og virði innan hagfræðinnar þar sem venjulegt fjármagn hefur aðeins áhrif innan 

hagfræðinnar (Thorsby 2001, bls. 46). Leikrit getur til dæmis innihaldið bæði hagrænt og 

menningarlegt virði, meðal annars felst hagrænt virði í sölu aðgöngumiða og launum 

starfsmanna og síðan hvers konar sýning þetta er og hvernig sýningargestir upplifa sýninguna 

getur verið menningarlegt virði. Menningarlegt fjármagn má skilgreina sem fjórðu tegund 

fjármagns en er þó ekki eins aðgreinanleg og hin þrjú sem hagfræðin greinir. Menningarlegt 

fjármagn getur verið bæði áþreifanlegt og óáþreifanlegt. Menningarlegt fjármagn kemur úr 

mannlegri sköpun og eykur hagrænt virði en til menningar telst hvert það starf innan 

samfélagsins sem miðar að því að koma menningu á framfæri í sama hvaða formi það er 

(Ágúst Einarsson, á.á.). 

 

2.4.2.1.   Áþreifanlegt menningarlegt fjármagn 

Menningarlegu fjármagni er skipt eins og komið er fram í áþreifanlegt og óáþreifanlegt form 

fjármagns. Þegar talað er um áþreifanlegt form menningarlegs fjármagns þá er átt við t.d. 

byggingar, staði, borgir eða listaverk. Form slíks fjármagns er álíka áþreifanlegt og náttúrulegt  

og efnahagslegt fjármagn (Thorsby 2001, bls. 46). Söguleg bygging líkt og Empire State í 

New York innheldur ekki einungis hagrænt virði fjármuna sem eign heldur inniheldur hún að 

auki menningarlegt fjármagn. Menning hússins eykur virði þess og veldur því að virði þess er 

mun meira en það ætti að vera í raun og veru. Efniskostnaður málverks er ekki mikill en ef 

listamaðurinn er hæfileikaríkur þá getur menningarleg virði þess verið meira. Málverk 

listamannsins Van Gogh er dæmi um málverk sem innihalda mikið magna af menningarlegu 

fjármagni þó að á sínum tíma hafi efnislega fjarmagnið ekki verðið mikið. Ólympíuleikar og 

heimsmeistaramót í knattspyrnu eru menningarlegir viðburðir sem hafa gríðarleg hagræn áhrif 

á þær borgir og lönd sem halda leikana og er keppst um að hreppa þann heiður að halda þá. Þó 

að kostnaðurinn sé mikill er ágóðinn meiri bæði á hagrænan og menningarlegan hátt.     

 

2.4.2.2.   Óáþreifanlegt menningarlegt fjármagn 

Óáþreifanlegt menningarlegt fjármagn er tengt sköpun mannsins, hugmyndum, trú, venjum og 

viðhorfum ákveðinna hópa í samfélaginu. Allt þetta er óáþreifanlegt og stundum erfitt að 

benda á sem fjármagn og oft bundið við persónulegt mat hvers og eins (Throsby, 2001, bls. 

46). Fjármagn sem tónlist, kvikmyndir og leiklist gefur af sér ásamt bókmenntum og ljóðlist 
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tilheyrir einnig þessu formi fjármagns. Verðmæti tónlistar hefur virði innan menningar þar 

sem hún er ekki flokkuð sem eign og hefur því ekki virði innan hagfrægðarinnar. Samband 

milli menningar og hagfræði er því ólíkt þegar áþreifanlegt menningarlegt fjármagn er um að 

ræða þar sem tónlist er ekki skilgreind sem eign. Þá er ekki átt við höfundarétt en hann er 

bæði hægt selja og kaupa og flokka sem eign (Ágúst Einarsson 2004).  

 

2.4.2.3.   Nálgun Pierre Bourdieu á menningarlegt fjármagn (virði) 

Pierre Bourdieu setti fram kenningar um ólík form fjármagns sem einskonar eign sem menn 

geta notað sjálfum sér til framdráttar bæði í efnahagslegum og félagslegum tilgangi. 

Samkvæmt Pierre Bourdieu birtist menningarlegt fjármagn með þrennum hætti: sem 

líkamnaður eða innhverft (e. embodied) virði, þ.e. virði sem er bundið líkama og hug 

tiltekinna einstaklinga og felst m.a. í menntun eða sérstakri færni. Hlutgert (e. objectified) 

virði, þ.e. virði sem birtist í formi margvíslegra menningarverðmæta, t.d. bóka, mynda, tækja 

o.s.frv., og sem stofnanabundið (e. institutionalized) virði, þ.e. virði sem birtist í tilteknum 

stofnunum samfélagsins, allt frá stofnunum eins og hjónabandi eða ákveðnum hefðum, einnig 

lagalegum ramma eignaréttar og annarra réttinda, yfir í efnislegri stofnanir eins og skóla, 

háskóla og aðrar dæmigerðar opinberar stofnanir. (Bourdieu, 1986, bls. 47). Menningarlegt  

fjármagn öðlast einstaklingarnir í félagsmótun sinni, þ.e. í fjölskyldunni, jafningahópum eins 

og leikfélaga í æsku, en einnig í gegnum skólagöngu sína. Þennan bakgrunn kallaði Bourdieu 

‘heimkynni’ (e. habitus). Sú færni sem menn öðlast í meðferð menningarlegra tákna í gegnum 

félagsmótun sína nýtist þeim sem tæki á framabraut þeirra. Hún er einnig forsenda þess  

hverskonar hópa fólk getur umgengist.  

Virði er hægt að mæla með því að greina hve mikið menningararfurinn eykur við 

félagslegan fjármagn (e. social capital) hagkerfisins og almenna aukningu á lífsgæðum. 

Fræðimaðurinn Robert Putnam (2000) skilgreinir hugtakið félagslegt fjármagn sem þátt í 

félagslífi manna, siðareglur og traust sem gerir þátttakendum kleift að starfa saman. Pierre 

Bourdieu skilgreindi meðal annars hugtakið félagsauð sem heild raunverulegra eða mögulegra 

tækja sem tengjast aðgengi að varanlegu neti meira eða minna gagnkvæms kunningsskapar og 

viðurkenningar sem tryggir sérhverjum meðlim netsins stuðning sameiginlegs auðs (P. 

Bourdieu, 1997, bls.51). Áhrif af sögulegum arfi skapar og mótar ímynd fólks sem hluta af 

menningahóp og virði þess skapar tengsl við fortíðina og uppljóstrar uppruna nútíðarinnar 

(Throsby, 2001, bls. 84-85). Það er eins og fleiri neyti vöru sem hefur meiningarlegt gildi með 
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sameiginlega hagsbót í huga, þar sem kaupin styrkja í leiðinni sameiginlega menningararfleið 

í samfélaginu. Sable og Kling (2001) benda á að þekking á menningararfinum leiðir til aukins 

virði sameiginlegs menningararfs og útbreiðslu á félagslegu og menningarlegu virði.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að í þeim samfélögum þar sem félagslegt virði er meira, er 

félagslegur og efnahagslegur árangur betri hjá einstaklingum, fjölskyldum og samfélögum.  

Í ritgerð Júlíu Björnsdóttir „Menning borgar sig“ talar hún um að félagsauður einkenni 

samfélög þar sem samborgaralegar dyggðir eru miklar. Aukið framboð menningar getur leitt 

til virkari þátttöku fólks í sameiginlegum málefnum samfélags. Þar með eflast 

samborgaralegar dyggðir, sem leiða til aukins félagsauðs. Menning getur því borgað sig fyrir 

sveitarfélög út frá kenningum um félagsauð (Júlía Bjarney Björnsdóttir, 2005). 

 

2.4.3.   Virðismat  

Ástralski menningarhagfræðingurinn David Throsby (2001) segir í bók sinni Economics and 

Culture að nytjum af minjum sé skipt í þrennt. „Virði af nytjunum“ sem gefur af sér hagrænt 

og menningarlegt virði, sem er til dæmis byggingar eða staðir þar sem ferðamenn sækja. Virði 

þess að „nýta ekki“ menningararfinn  og „ytri og jákvæð áhrif“. Throsby telur að helstu 

lausnir á því eru að:  

 Gera greinarmun á fagurfræðilegu og menningarlegu virði 

 Bera virðingu fyrir virði minja sem fræðimenn telja ekki endilega mikilvægar 

 Hafa í huga að virði er fljótandi; gildismat getur breyst og ekki er hægt að staðsetja 

mat á einu fræðasviði 

 Sætta sig við að sumt sé einfaldlega ómetanlegt, hvort sem er með megindlegum eða 

eigindlegum aðferðum  

(Throsby, 2001, bls. 32-33) 

David Throsby leggur til að mælikvarðar geti verið fastir eða færanlegir eftir 

aðstæðum og að mat geti bæði helgast af hlutlægum og huglægum þáttum. Hann leggur til 

eftirfarandi mælistiku á virðismat menningarminja, það er: fagurfræðilegt, trúarlegt og 

andlegt, samfélagslegt og félagslegt, sögulegt og táknrænt gildi og gildi upprunaleikans 

(Throsby, 2001, bls. 29). Oftast eru það fræðimenn eða fagaðilar sem meta menningarminjar 

en undir áhrifum stjórnvalda. Þar sem fjármagn til matsins kemur yfirleitt frá þeim. Því er 
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hægt að segja að það sé einatt pólitík sem hefur áhrif á matið. Mikilvægt er að gefa 

almenningi tækifæri til að hafa áhrif á matið þar sem hann er oftast í persónulegri tengslum 

við minjarnar. Mat Throsby á virði menningarminja er nokkuð heildstætt. Þó er alltaf erfitt að 

segja til um gildi hinna huglægu þátta, t.d. um fagurfræðilegt gildi. Auk þess mætti ímynda 

sér að fræðimenn og almenningur meti gildi minja á ólíkan hátt. Kosturinn við að fá 

sjónarmið almennings gefur aukið vægi og bent er á kosti þverfræðilegrar aðkomu virðismats 

í þeirri von að koma böndum á hlutdrægni einstakra fræðigreina. 

Arjo Klamer metur virði menningar byggðarlags út frá hversu aðlaðandi það er að búa 

þar og hversu eftirsótt það er fyrir fólk að heimsækja það. Borgir líkt og París, Amsterdam og 

New York eru dæmi um borgir sem hafa mikinn sjarma, miðað við hversu margir heimsækja 

þær ár hvert (Klamer, Arjo, 2005, bls.468). 

Menningararfur sveitafélaga og ríkis er verðmæti almennings líkt og náttúran er 

almenningseign þjóðanna, þó það sé mikið álitamál. Náttúran sem ég sé í kringum mig er 

kannski ekki öll í minni eign en ég hef aðgang til að sjá hana og njóta hennar. Svo hlutur 

teljist til almannagæða þá þarf hann að hafa tvo eiginleika: að hafa óhindraðan aðgang (e. 

non–excludible) að menningarvörunni og að hún sé opin fyrir öllum á sama tíma (e. non-rival) 

eða þannig að tveir einstaklingar geta notið vörunnar á sama tíma án þess að vera fyrir 

ónotum hvor af öðrum  (Navrud & Ready, 2002, bls. 5-6). Gott dæmi um menningarvöru sem 

allir geta notið er til dæmis höggmynd eða stytta í almenningsgarði.  

Þegar kemur að náttúruvernd á Íslandi hefur verið gerð rammaálætlun sem byggist á 

virði náttúrunnar og hún metin með ólíkum aðferðum. Svo hægt sé að gera það sama með 

menninguna þá þarf að meta hversu mikils virði hún er okkur og hvað það kostar okkur t.d að 

vernda, sýna eða varðveita menningararfinn. Vara sem er á markaði hefur samkvæmt 

hagfærðinni markaðsverð en þar sem menningararfurinn flokkast að mestu leiti undir 

verðmæti sem hafa ekki markaðsgildi þá er erfiðara að meta virði slíkra vara. Til að fá 

hugmynd um verð væri hægt að spyrja fólk hve miklar fébætur það myndi sætta sig við fyrir 

horfin almannagæði, eða hve miklu af eigin fé það væri tilbúið að verja í vernd á einhverju. 

Ókosturinn við þessa aðferð er að virði menningararfsins gæti væri metið alltof lágt (Navrud 

& Ready, 2002, bls. 10).  
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2.4.3.1.   Ferðakostnaðar aðferðin (e. The travel cost method)  

Ferðakostnaðaraðferðin (e. The travel cost method) er aðferð til að mæla virði 

menningararfsins. Aðferðin er hægt að nýta til að læra um heildarvirð menningararfsins. 

Tilgangur aðferðarinnar er að skoða mynstur ferðafólks t.d. á Eyrarbakka og greina 

menningarlegt virði í tengslum við ferðamennsku. Þá er einnig heimsóknin greind og hegðun 

neitandans skoðaðar frá því hann leggur af stað og þangað til kemur heim til sín. Stefna 

ferðakostnaðaraðferðarinnar er að skoða ferðavenjur og hvað ferðamaðurinn kaupir í  

heimsókninni. Ferðakostnaðaraðferðin skiptist í tvennt. Sú fyrri felst í því hversu oft 

einstaklingar og hópar heimsækja skilgreinda staði en þessi aðferð kallast „Visitation 

Frequency Models“. En sú síðari felst í því hvaða staðir verða fyrir valinu þegar til ferðalaga 

kemur. En þessi aðferð kallast  „Site choice Models“. Þegar valinn er staður til að heimsækja 

þá hafa ákveðnir þættir áhrif. Það er að segja staðsetning hans og aðdráttarafl og hvað hann 

hefur uppá að bjóða. Er það þess virði að fara að heimsækja hann? (Ståle Navrud og Richard 

Ready, 2002, bls. 15-19). 

 

2.4.4.   Virðisgreining 

Í rannsókn The Allen Consulting Group (2005) um virði ómetanlegra hluta (e. Valuing the 

Priceless) eru mismunandi virðisflokkar skilgreindir. Á mynd 2 má sjá yfirlit yfir hagrænt og 

óhagrænt virði menningararfsins. Menningararfurinn skiptist í nytjavirði (e. use value), sem er 

sú upphæð sem neytandi er tilbúin að greiða fyrir vöruna.  Virði án nytja (e. non use value) er 

það virði sem ber með sér ánægjuna sem fólk fær þegar það veit að menningarvermæti eru 

varðveitt. Nytjavirði skiptist síðan í beint og óbeint nytjavirði. Beint nytjavirði (e. direct use 

value), er að horfa á, heimsækja eða vinna á minjastað. En óbeint nytjavirði (e. indirect use 

value), er t.d. stolt og samsemd með þekktum forngrip eða útsýni yfir minjastað (The Allen 

Consulting Group, 2005, bls. 5). 
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Mynd 2. Flokkun á hugtakinu „virði“ 

 

Virði án nytja (e. non-use value), er t.d. ýmis huglæg gæði sem krefjast þess ekki að 

vera í návígi við viðkomandi stað eða hlut, svo sem tilvistargildi (e. existence value); það er 

að segja að menningararfurinn hefur tilvist og er til staðar. Valgildi (e. option value); sem 

þýðir að þeir neytendur sem ekki geta hugsað sér að heimsækja staðinn núna, geta hugsað sér 

að velja það að heimsækja hann síðar. Óskavirði (e. bequest values) tengist sjálfbærni en þar 

er verið að óska þess að menningarminjar séu varðveittar með komandi kynslóðir í huga.  

Þegar virðismat menningar er til umræðu endurspegla röksemdarfærslur ávallt þann sem 

rökræðir. Algildir mælikvarðar eru því miður víðs fjarri, enda afar vafasamt að setja gildi eins 

framar gildum annarra. Margir telja einnig að verðmat og virðismat minja siðferðilega rangt. 

Virðismat menningar er þó óumflýjanlegt í allri umgengni við minjar; meta þarf áhrif á þær, 

þeim þarf að lýsa, gera þarf við þær, staðfesta þarf upprunaleika þeirra og jafnvel að afneita 

virði þeirra (Dagný Arnarsdóttir, 2009)  
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3.   Saga og menning á Eyrarbakka 
 

Til að rannsaka menningararf Eyrarbakka þá er nauðsynlegt að fara yfir menningu og sögu 

Eyrarbakka og þá þær minjar sem Eyrarbakki hefur að geyma. Eyrarbakki á sér langa og 

merkilega sögu og erfitt er að greina frá henni til hlítar í ritgerðinni heldur verður að stikla á 

stóru. Í köflum 3.1 til 3.12 er ákveðnir þættir úr fortíðinni sem hafa mótandi áhrif á 

menningararf Eyrarbakka teknir fyrir ásamt því að veita innsýn í sögu og menningu 

Eyrarbakka. Kaflar 3.13 og 3.14 segir hvernig atvinnulífið getur nýtt sér menningararfinn og 

kafli 3.15 lýsir núverandi opinberri umgjörð menningararfsins.    

3.1.   Ágrip 
Eyrarbakki er rótgróin verslunar- og útgerðarstaður með gjöfulustu fiskimið landsins 

skammt undan ströndinni. Saga Eyrarbakka nær aftur til landnámsaldar en frá um 1100 var 

höfnin þar, Einarshöfn, aðalhöfnin á Suðurlandi. Blómatími Eyrarbakka hófst um miðja 19. 

öld en forsenda þéttbýlismyndunarinnar var annars vegar aukin útgerð áraskipa og hins vegar 

tilkoma stéttar iðnaðarmanna í ýmsum iðngreinum sem tóku sér búsetu þar (Inga Lára 

Baldvinsdóttir, 2002). Um aldamótin voru til staðar á Eyrarbakka allar grunnstofnanir hvers 

samfélags, kirkja, skóli, félagslíf, öflugt mannlíf og fjölbreytt atvinnulíf. Atvinnulífið 

einkennist af sjósókn, fiskverkun, iðnaði og verslun. Eyrarbakki var meðal stærstu 

þéttbýlisstaða á landinu á síðari hluta 19. aldar. En þegar flest var eða árið 1919 voru íbúar 

845 talsins, en 965 í hreppnum öllum. Tækniframfarir í útgerð og samgöngum, sem ýtti höfðu 

undir vöxt Eyrarbakka fram undir 1920, urðu síðar svo stórtækar að aðstæður og skilyrði voru 

ekki lengur til staðar. Bættar samgöngur á landi færðu inn- og útflutningsverslun til 

Reykjavíkur. Uppúr því fór íbúum fækkandi en mannlíf og menning stóðu áfram með 

nokkrum blóma. 

 

3.2.   Bjarni Herjólfsson 

Í kringum 980 byggði Herjólfur Bárðarson, frændi Ingólfs Arnarssonar, bæ sinn austan 

Ölfusáróss hins eldra og nefndi Drepstokk. Ingólfur hafði gefið honum land allt frá Selvogi að 

Ölfusá.  En hann var með þeim fyrstu til að hefja búskap á Íslandi á Eyrum, þar sem síðar reis 

Eyrarbakki, um aldamótin 1000. Sonur þeirra var Bjarni Herjólfsson farmaður frá Drepstokki 

en hann hafði búsetu í Noregi en kom heim annað hvert ár til vetursetu hjá föður sínum. 

Herjólfur var vinur Eiríks rauða landkönnuðar sem var fyrstur norræna manna til að nema 

land á Grænlandi. Eitt sumar þegar Bjarni kom til að heimsækja foreldra sína hafði faðir hans 
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siglt til Grænlands. Hann ætlar að finna föður sinn en í staðinn villtist skipið af leið og Bjarni 

og skipshöfn hans urðu fyrstir vesturevrópskra manna til sigla að austurströnd þeirrar 

heimsálfu sem síðar var kölluð „Nýi heimurinn“. Bjarni komst síðan til Grænlands og sagði 

Leifi Eiríkssyni syni Eiríks rauða frá þessari uppgötvun og seldi honum skipið sitt. Leifur 

fylgdi leiðsögn Bjarna og fann Ameríku árið 1000, og nefndi Vínland. Árið 1968 fundust 

húsarústir í L’Anse aux Meadows á Nýfundnalandi sem sönnuðu hina fornu sögu um 

landafund Leifs í Nýja heiminum (Páll Bergþórsson, 2000, bls. 13-24).  

 

3.3.   Húsið 
Húsið á Eyrarbakka var höfuðtákn 

verslunarrekstrar á Eyrarbakka allt frá 

komu þess en það var flutt tilsniðið til 

landsins sumarið 1765. Húsið var 

íbúðarhús kaupmanna Eyrarbakka-

verslunar frá 1765 til 1926, lengstum voru 

eigendur þess danskir. Heitið „Húsið“  

segir til um sérstöðu þess fyrr á tímum 

þegar alþýðan bjó í torfbæjum en einnig 

gæti heitið verið stytting úr heitinu 

Kaupmannshúsið. Fyrir framan húsið er sjóvarnargarður sem var byggður árið 1800 og er 

talin vera fyrsti garður sem var byggður í þessum tilgangi (Byggðasafn Árnesinga, á.á.). 

Húsið var einnig kallað „Garður“ af heimamönnum með tilvísun í garðinn (Þórarinn Th. 

Ólafsson, munleg heimild, 20. nóvember 2011).  

 

3.3.1. Lefolii – fjölskyldan 

Blómatími Hússins var frá 1848 til 1930 þegar Guðmundur faktor og frú Sylvía Thorgrímsen 

bjuggu í Húsinu og Lefolii-feðgar voru eigendur Eyrarbakkaverslunarinnar. Lefolii-

fjölskyldan hafði mikið að segja um þá menningu sem ríkti á Eyrarbakka á þessum tíma. 

Guðmundur rak allstórt bú samhliða versluninni og var húsið hans „Húsið“ opið sem gistihús 

dag og nótt handa gestum bæði íslenskum og erlendum. Kona hans, Sylvía átti jafnt og hann, 

þátt í því, hve gestrisni heimilisins var rómuð innanlands sem utan. Það voru ekki einungis 

stórmenni, sem þar nutu ástúðar og aðstoðar, heldur áttu fátæklingar og sjúklingar besta 

athvarf sem unnt var að óska sér (Árelíus Níelsson, 1952, bls. 15). Húsið var ekki bara þekkt 

       Mynd 3. Byggðasafn Árnesinga, Húsið 
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fyrir gestrisni heldur alþekkt fyrir mikla tónlist, þar sem húsfreyjan miðlaði kunnáttu sinni. 

Kenndi Sylvía meðal annars dóttur sinni sem hét einnig Sylvía ásamt hinum tónvísu bræðrum, 

þeim Bjarna, Ísólfi og Jóni Pálssonum frá Syðra-Seli. Guðmundur og Sylvía áttu sex börn sem 

komust upp og voru dæturnar fimm og voru  allar þær þekktar fyrir tónlist með einhverjum 

hætti. Ein þeirra Ásta Júlía giftist Tómasi Hallgrímssyni læknaskólakennara, flutti m.a. fyrst 

íslenskra kvenna einsöng við jarðarför, sem var við útför Ingibjargar Einarsdóttur og Jóns 

Sigurðssonar forseta vorið 1880. Önnur dóttir Sylvíu var Eugenia Nielsen, varð húsfreyja í 

Húsinu árin 1887 til 1910. Hún var mikill kvenskörungur, stóð auk annarra fyrir stofnun 

Kvenfélags Eyrarbakka 1888, skipulagði móttöku fyrir Friðrik 8. Danakonung við Ölfusárbrú 

árið 1907 og beitti sér af alefli fyrir byggingu spítala fyrir allt Suðurland sem nú má sjá sem 

elsta hluta Fangelsisins á Litla-Hrauni (Byggðasafn Árnesinga, á.á.). Páll Ísólfsson getur 

Eugeníu eða frúarinnar í Húsinu af miklum hlýleik og segir eiginlega undir rós að Eugenía 

Nielsen hafi í þessu sunnlenska bændasamfélagi verið eina manneskjan í hans umhverfi sem 

hafi geta metið hæfileika hans. Hún hvatti líka Pál til náms í tónlist. Páll kom fyrst í Húsið 

átta ára gamall og heyrði þá í fyrsta sinn leikið á píanó. Varð hann bæði undrandi og heillaður 

af þeim töfratónum sem úr hljóðfærinu komu. Páll var ekki sá eini sem fetaði listabrautina 

eftir hvatningu frá Eugeniu. Ásgrímur Jónsson, listmálari var vikapiltur í Húsinu um tveggja 

ára skeið eftir fermingu og taldi í endurminningum sínum, að áhugi og hvatning frú Eugeniu 

hafi með öðru stuðlað að því, að hann fetaði braut myndlistarinnar (Tómas Guðmundsson, 

1985).  

 

Maður Eugeniu var Pétur Nielsen en hann var þekktur fyrir náttúrufræðirannsóknir og 

söfnun náttúrugripa, auk verslunarstjórastarfsins, sem hann gegndi við góðan orðstír.  Hann 

safnaði fuglshömum og eggjum íslenskra fugla og varð safn hans stórt í sniðum. Greinar eftir 

hann um náttúruvísindi, einkum um útbreiðslu íslenskra fuglategunda, birtust í blöðum hér og 

erlendis. Ein af dætrum hjónanna var 

Guðmunda Nielsen (1885-1936).  Hún bjó 

næstum alla sína æfi í Húsinu og kenndi 

mörgum að spila á hljóðfæri, orgel og píanó.  

Eldri Eyrbekkingar kalla hljóðfærið enn í dag 

píanó Guðmundu Nielsen. Eftir að hin stóra 

verslun á Eyrarbakka lagðist af eftir 1926 fór 

Húsið í vanhirðu. Ýmsir leigðu í Húsinu en 

            Mynd 4. Pianó Guðmundu Nilsen 
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píanóið flutti ekki með síðustu faktorunum. Um 1930 átti Páll Ísólfsson leið um Eyrarbakka á 

leið til æskustöðva sinna á Stokkseyri.  Hann kom í Húsið sem þá var mannlaust og sá þar 

gamlan kunningja sinn, píanóið, á sínum gamla stað. Páll Ísólfsson keypti píanóið skömmu 

eftir þetta og lék Einar sonur hans á það á sínum uppvaxtarárum. Árið 1957 býður Einar 

Byggðasafni Árnesinga hljóðfærið til kaups. Píanóið kom aftur í Húsið sumarið 1995 

(Byggðasafn Árnesinga, á.á.). Í dag er píanóið miðdepillinn í  mörgum merkum uppákoma í 

Byggðarsafninu og má þar helst nefna komu Margrétar Þórhildar Danadrottningar vorið 

1998. Þá voru haldnir tónleikar í stássstofunni þar sem Jónas Ingimundarson spilaði undir 

söng Árnýjar Einarsdóttur. Þar voru flutt lög eftir sunnlensku tónskáldin Sigfús Einarsson, Pál 

Ísólfsson, Ísólf Pálsson og að sjálfsögðu „Lækurinn“ eftir Guðmundu Nielsen. Þessir tónleikar 

endurspegluðu hið öfluga tónlistarlíf sem var hér við ströndina áður fyrr (Byggðasafn 

Árnesinga, á.á.). Menningarlífið og nýbreytnin sem ríkti í Húsinu hafði mikil áhrif á aðra í 

þorpinu sem fengu að kynnast hlutum sem ekki hefði verið tækifæri til að öðrum kosti.  

Ríkissjóður keypti Húsið árið 1992 sem komst þá fyrst í almenningseign. Þjóðminjasafn 

Íslands tók við Húsinu og lét gera við það en frá 3. ágúst 1995 hefur Byggðasafn Árnesinga 

verið með grunnsýningu sína þar (Inga Lára Baldvinsdóttir, 1998, bls. 38).  

 
 

3.3.2.   Menningarheimili 

Gestagangur var mikill í Húsinu í tíð Thorgrímsens og Nielsens.  Til eru margar frásagnir, 

erlendar og íslenskar, um lífið í Húsinu á þessum tíma.  Þær bera allar vott um, að Húsið hafi 

verið mikið menningarheimili og gott þangað að sækja, ekki bara af höfðingjum, heldur 

einnig af alþýðufólki.  Eftirsóknarvert fannst vinnufólki að komast í vist í Húsinu og þótti 

jafnast á við skóladvöl (Árelíus Níelsson, 1952, bls. 79). Kaupmannshúsið var menningar- 

heimili, þaðan sem margvíslegir erlendir menningarstraumar bárust um héraðið.  Fyrir það 

varð húsið landsfrægt á sínum tíma. Má geta að William Morris enskur listamaður og 

rithöfundur bjó í húsinu um skeið.  Hann þýddi ásamt vini sínum Eiríki Magnússyni meðal 

annars Gunnlaugsögu ormstungu yfir á enska tungu árið 1877. Einnig bjó Thit Jensen dönsk 

kvenréttindakona og skáld í húsinu (Byggðasafn Árnesinga, á.á.). Um miðja síðust öld bjó 

Guðmundur Daníelsson rithöfundur í Assistentahúsinu, viðbyggingu Hússins. Guðmundur 

skrifaði meðal annars bækurnar „Húsið“ og „Járnblómið“ en þessar bækur endurspegluðu að 

nokkru leyti menningu og mannlíf í þorpinu. Guðmundur leigði einnig Halldóri Laxness húsið 
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             Mynd 5. Eyrarbakkakirkja 

árið 1945 og þar skrifaði hann „Eldur í Kaupmannahöfn”.  Fleiri bjuggu í Húsinu og 

Assistentahúsinu um lengri eða skemmri tíma. (Lýður Pálsson, 2000).  

Var oft sagt að í Húsinu hefðu mæst dönsk borgaramenning og íslensk bændamenning.  

Í Sögu Eyrarbakka (3.bindi) (1949) kemur m.a. fram að mikil eymdarkjör og ómenning 

danskra verslunarþjóna hafi verið á dögum einokunar á Eyrarbakka og voru þeir ver settir í 

þessum efnum en í nokkurri annarri sveit en Eggert Ólafsson lýsir á ferðum sínum, árið 1785, 

að Eyrbekkingar væru úrkynjaðir og óhreinlátir (Reise igiennem Island, 1772, 885 gr.). Þessi 

umtalaða ómenning Eyrbekkinga er nú í öllu horfin en þar mun verslunarstjórinn, Guðmundur 

Thorgrímsson, ásamt ýmsum konum hafa haft mest áhrif til betra horfs. Frá þeim hafi dreifst 

mikill menningarbragur (Vigfús Guðmundsson, 1949, bls. 147-149).  

 

3.4.   Eyrarbakkakirkja  

Kirkjur í þorpum eru oftast miðpunktur hvers samfélags og ríkti einatt mikil menning í 

kringum  kirkjur. Kirkjan á Eyrarbakka var þar engin undantekning en það var 14. desember 

árið 1890 sem Eyrarbakkakirkja var vígð (Vigfús Guðmundsson, 1949, bls. 217). Íbúar á 

Eyrarbakka voru 702 árið 1890 og var fólksfjölgunin ástæðan fyrir því að Stokkseyrarsókn 

var skipt í tvennt og ný kirkja reist á Eyrarbakka. Aðalforgöngumaðurinn um 

kirkjubygginguna var sóknarpresturinn, séra Jón Björnsson. Kirkjan er teiknuð af Jóhanni 

Fr. Jónssyni, en hann var helsti trésmiður á Eyrarbakka á áratugnum 1880–90, en lést á 

meðan á byggingu kirkjunnar stóð (Eyrarbakki, á.á). 

Sögufrægasti gripur kirkjunnar er 

altaristaflan. Er það mynd af Jesú á tali við 

samversku konuna við Jakobsbrunninn (Jóh. 

4, 13-14) og stendur undir töflunni: „Hver 

sem drekkur af því vatni, sem ég mun gefa 

honum, hann mun aldrei að eilífu þyrsta.“ 

Tilurð hennar á sér sérstaka sögu. Séra Jón 

Björnsson sigldi meðal annars í erindum 

kirkjubyggingarinnar til Kaupmannahafnar til 

þess að útvega kirkjuviðinn. Hann var svo 

lánsamur að ná fundi  konungs og drottningar þar sem hann hlaut svo góðar viðtökur, að 

Louise, drottning Kristjáns konungs IX., gaf kirkjunni altaristöflu, sem hún hafði sjálf málað 
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Mynd 6. Vesturbúðin 

og er nafn drottningar á töflunni og ártalið 1891. Drottning var afar listfeng og er kunnugt um 

altaristöflur eftir hana í þremur kirkjum í Danmörku; í kirkjunum í Gentofte, Klitmøller og 

Lundø. Fyrir miðju kirkjuskipinu hangir líkan af tólfrónum teinæringi, sem Kristinn Jónasson 

organisti gerði eftir áraskipinu Farsæl. Fyrirmyndin er varðveitt í Sjóminjasafninu á 

Eyrarbakka. Farsæl smíðaði Steinn Guðmundsson skipasmiður í Steinsbæ árið 1915 

(Eyrarbakki, á.á.). Líkt og áður var mikil samstaða meðal Eyrbekkinga  þegar það komst í tal 

að kaupa nýtt orgel fyrir kirkjuna og tóku 187 manns víða að af landinu þátt í því að greiða 

fyrir orgelið. Orgelið var sérstakt að því leiti að það var fyrsta pípuorgel sem var sett upp í 

kirkju í kauptúni hérlendis. Og þann 7. nóvember árið 1948 var orgelið vígt með formlegum 

hætti (Inga Lára Baldvinsdóttir, 1989, bls. 52). Kirkjan hefur ætíð verið fastur punktur í 

samfélaginu og skipað stóran sess í menningarlífinu á Eyrarbakka frá vígslu og fram að 

deginum í dag.  Kirkjur laða oft að sér ferðamenn og endurspegla þær iðurlega menningu 

samfélagsins. 

 

3.5.   Verslun á Eyrarbakka 
Verslunarsaga Eyrarbakka er stór þáttur í ímynd staðarins. Rétt eftir aldamótin 1600 heimilaði 

Danakonungur dönsku verslunarfélagi að setja upp sumarverslunarstað í Einarshöfn. Og þá 

byrja skip að sigla með vörur til og frá landinu með leyfi konungs. Á einokunartímanum var 

verslunarrekstur eingöngu í eigu Dana (Vigfús Guðmundsson, 1949, bls. 402). Eftir einokun 

urðu stakkaskipti á verslunarháttum til hins betra.  Guðmundur Thorgrímssen var 

verslunarstjóri Eyrarbakkaverslunar en hann settist að á Eyrarbakka árið 1848. Hann efldi 

m.a. áhuga þurrabúðarmanna á kartöflurækt og einnig stóð hann fyrir því að Hraunsá yrði 

brúuð. Lefolii-ættin eignast dönsku verslunina á Eyrarbakka frá 1868 til 1910 í kjölfarið tekur 

Hlutafélagið Einarshöfn við rekstrinum sem var þó að langstærstum hluta í eigu Lefolii-

fjölskyldunnar (Inga Lára Baldvinsdóttir 1998, bls. 16).  

 

Verslunin var til húsa í húsum 

dönsku verslunarinnar, sem í daglegu tali 

nefndist Vesturbúðin. Á blómatímabili 

verslunarinnar í byrjun 20. aldar voru fastir 

viðskiptamenn í reikning hjá henni um 

4000. Í upphafi 20. aldar var Eyrarbakki 

helsti  verslunarstaður  
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    Mynd 7. Verslun Guðlaugs Pálssonar 

Suðurlands og með stærstu innflutningshöfnum á landinu. Lefolii-verslunin bar höfuð og 

herðar yfir verslun á Eyrarbakka þó að aðrir kaupmenn hafi einnig stundað rekstur. Fyrsti 

lausakaupmaðurinn var Þorleifur Kolbeinsson á Háeyri og en hann fékk verslunarleyfi árið 

1868 og sama ár hóf Einar Jónsson borgari verslunarrekstur en ekki fyrr en árið 1880 hóf 

hann að flytja varning með skipum beint frá Kaupmannahöfn en sú samkeppni var illa séð af 

Lefoliimönnum (Inga Lára Baldvinsdóttir, 1989, bls.16). Guðmundur Ísleifsson á Stóru-

Háeyri hóf verslunarrekstur á Eyrarbakka 1883. Stuttu seinna setur Lefolii hafnabann á Einar 

og Guðmund sem veldur því að þeir hætta rekstri undir lok 19. Aldar. Einar borgari seldi 

síðan hús og land til Jörgen Hansen sem hóf verslunarrekstur 1891, í félagi við Muus í 

Danmörku og hét sú verslun Muus & co, en Muus var stórkaupmaður í Kaupmannahöfn og 

eitt sinn ráðherra (Vigfús Guðmundsson 1949, bls. 189). Helstu vörur sem sunnlendingar 

lögðu inn hjá versluninni voru ull, lýsi, saltfiskur, harðfiskur, sauðakjöt, tólg, sauðagærur o.fl. 

Árið 1907 var kaupfélagið Hekla stofnað af bændum í Árnessýslu og rak félagið verslun í 

húsum Einars á Háeyri en árið 1919 keypti félagið húsnæði Lefolii-fjölskyldunnar og flutti 

verslun sína í Vesturbúðina. Árið 1915 fjölgar verslunum á Eyrarbakka verulega en flestar 

urðu þær um 1919 eða 11 talsins. En árið 1920 varð hrun í verslunarrekstri á Eyrarbakka. Þar 

réðu mestu breyttar samgöngur með tilkomu bíla. Sunnlenskir bændur versluðu í vaxandi 

mæli í Reykjavík og einskorðaðist verslunin aðallega við sjálft þorpið (Inga Lára 

Baldvinsdóttir 1989, bls.16).  

Árið 1917 hefur Guðlaugur Pálsson verslunarrekstur á Eyrarbakka með verslun sinni 

Verslun Guðlaugs Pálssonar eða „Laugabúð“ eins og hún var oftast kölluð. Hann átti langan 

og farsælan feril sem kaupmaður því hann verslaði alls í 76 ár, þar af á sama gólfinu í 74 ár 

eða frá 1919 til 1993. Guðlaugur varð þjóðkunnur í lifanda lífi og komst í metabækur sem 

elsti kaupmaður Evrópu. Laugabúð hefur verið endurgerð og opnuð á ný og selur þar varning 

í anda liðins tíma og ýmsan varning með 

skírskotun til þorpsins.   Kaupfélag Árnesinga 

opnaði útibú frá verslun sinni árið 1942 og 

verslaði í 60 ár en árið 1989 hætti kaupfélagið 

rekstri (Inga Lára Baldvinsdóttir, 1998, bls. 

16). Frá lokun kaupfélagsins hafa 

Eyrbekkingar aðallega sótt verslun að Selfossi 

þótt fram til þessa hafið verið matvöruverslun í 

þorpinu í smáum stíl.  
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3.6.   Eyrarspítali 
Rétt eftir aldamótin 1900 kom upp umræða meðal íbúa á svæðinu um mikilvægi þess að 

byggja spítala austan fjalls. Eins og annars staðar á landinu var bygging spítala meðal annars 

baráttumál kvenna.  Árið 1904 var stofnaður sjóður „Ástríðarminning“ til styrktar og eflingar 

sjúkrahúss á Eyrarbakka (Elínborg Kristjánsdóttir 1935, bls 15).  Eugenia húsfreyja úr Húsinu 

tók virkan þátt í umræðunni og sendi meðal annars bréf í blöðin til að beina augum manna að 

málstaðnum (Inga Lára Baldvinsdóttir 1989, bls. 24). Í kjölfarið skrifaði Ásgeir Blöndal 

læknir á Eyrarbakka  skýrslu um þetta mál árið 1912 að nauðsynlegt væri að byggja sjúkrahús 

vegna slæmra aðstöðu, plássleysis og að það væri hættulegt að flytja sjúklinga til Reykjavíkur 

til lækninga (Ásgeir Blöndal 1912, bls. 21). En það var ekki fyrr en 1917 að almennur áhugi 

varð meðal hreppsbúa um að koma spítala á stofn á Eyrarbakka. Hjónin Guðmundur 

Ísleifsson og Sigríður Þorleifsdóttir gáfu lóð undir spítalann í Steinskotshrauni árið 1918. Efnt 

var í kjölfarið til fjársöfnunar fyrir spítalann og Guðjón Samúelsson húsameistari teiknaði 

sjúkrahús með 20-30 rúmum. Í byrjun 1922 var spítalinn orðin fokheldur. Miklar skuldir 

söfnuðust upp og erfiðlega gekk að fá styrki fyrir skuldunum þó að ríkið hafi gefið góða 

upphæð til framkvæmdanna. Þrátt fyrir góða tilraun til að hefja rekstur spítalans var 

framkvæmdin of dýrkeypt. Landsbanki Íslands tók við spítalanum og seldi síðan ríkissjóði 

húsið og lóðina fyrir betrunarhús árið 1928 (Inga Lára Baldvinsdóttir 1989, bls. 24).   

Í Sögu Eyrarbakka (1949) kemur fram að ráðrík ríkisstjórn hafi svipti 

Eyrarbakkahrepp yfirráðum spítalans og tók það upp á sína arma. Þó ekki til þess að hlynna 

að sjúklingum austan fjalls, heldur til þess að ala þar, á dýrum kosti, óhappagemlinga og 

afbrotamenn úr Reykjavík. Sjúkrahúsið var svo nefnt „Vinnuhæli“ en almenningur kallaði það 

gjarnan „Letigarð“. Þessi orð lýsa ágætlega hversu sárir þorpsbúar urðu vegna ákvörðunar 

ríkisstjórnarinnar, þar sem margir höfðu barist fyrir heilsuhæli og gefið drjúgan skilding af 

litlum efnum til líknarstarfsemi fyrir bágstadda sjúklinga, en ekki til þess að ala glæpamenn  

(Vigfús Guðmundsson 1949 bls. 278).   

 

3.7.   Útgerð og fiskverkun 
Útgerð hefur verið stunduð á Eyrarbakka um aldir. Um 1900 réru 69 árarskip og á þessu 

árabili var Eyrarbakki með stærstu útgerðarstöðum á landinu og má ætla að 250 – 350 menn 

hafi stundað sjó þaðan. Þegar vélvæðing bátaflotans hófst um allt land uppúr aldamótum 

breyttist útgerðin mikið. Farið var að stunda sjóinn allt árið um kring og bátarnir stækkuðu. 

Útgerð dróst saman frá 1925-40 og var nær engin orðin 1941. Lá hún mest niðri á árum seinni 
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heimsstyrjaldarinnar en hófst aftur 1947 og heldur lifnaði yfir henni upp með tilkomu nýs 

hraðfrystihúss sem reist var 1943-44 (Inga Lára Baldvinsdóttir 1989, bls. 44). Hraðfrystihúsið 

á Eyrarbakka var svar við þeirri byggðarþróun sem átti sér stað eftir stríðsárin. Lítið var um 

atvinnu og útgerð að mestu flutt til Þorlákshafnar vegna bágrar hafnaraðstöðu. Þessi breyting 

var mikil frá því er verið hafði, þegar allur saltfiskur var verkaður og þurrkaður heima. Þeir 

bátar sem voru að hluta af sumri og stunduðu dragnótaveiði fyrir kola, veittu ekki atvinnu á 

Eyrarbakka þar sem enginn aðstaða var til fyrir frystingu aflans. Þennan afla varð því að 

senda beint út úr bátunum til Reykjavíkur, til verkunar og útflutnings þaðan. Þessi 

byggðarþróun var mikið áhyggjuefni. Mikill einhugur var í Eyrbekkingum á þessum tímum 

um nauðsyn þess að byggja hraðfrystihús sem ætti að gefa þá sérstaklega konum og 

unglingum tækifæri til vinnu. Á þessum árum var Selfoss að byggjast upp sem 

verslunarmiðstöð og héraðsmiðstöð. Þessi þróun atvinnumála og byggðaröskun var alvarlegt 

áhyggjuefni þeirra manna sem létu sér málefni Eyrarbakka varða og sáu að nú þyrfti að finna 

lausnir. Nokkrir menn undir forystu Magnúsar Magnússonar frá Laufási tóku það að sér að 

rannsaka þá möguleika sem væru fyrir hendi til að hefja framkvæmdir á byggingu frystihúss í 

þorpinu. Og um sumarið 1944 eða aðeins rúmum fimm mánuðum eftir að vinna við byggingu 

frystihússins hófst var farið að flytja afla til vinnslu í húsinu.  Framkvæmdin var að mestu 

fjármögnuð með hlutafé og var það eftirtektarvert hversu margir bæði fullorðnir og börn á 

Eyrarbakka gerðust hluthafar. Brottfluttir Eyrbekkingar gerðust einnig hluthafar og sýndi 

þessa samstaða hversu mikill áhugi var til þess að viðhalda byggðarþróun í þorpinu (Vigfús 

Jónsson 1983:1-3).  

Eyrbekkingar urðu fyrir áfalli árið 1952 þegar lögum um landhelgina var breytt og hún 

færð út í  4 mílur. Dragnótaveiðar voru í kjölfarið bannaðar innan þeirra línu. Og þar með 

voru veiðar fyrir bátana héðan úr sögunni. Þetta olli því að útgerðin og frystihúsið urðu 

verkefnalaus yfir sumarmánuðina sem var bagalegt. En þá gáfust menn ekki upp heldur fóru 

að líta í kringum sig og skoða aðra valmöguleika. Sveinbjörn Finnsson hafði verið í 

tilraunarstarfi með humarvinnslu á Höfn. Stjórn frystihússins ákvað að gera tilraun á þessum 

veiðum. Allan útbúnað til togveiða vantaði en Sigurður Guðjónsson skipstjóri, sem var þá 

orðin formaður félagsins, hafði með einhverjum ráðum skrapað saman það sem þurfti fyrir 

þennan veiðiskap.  Ekkert markaðsverð var að finna fyrir humarinn þar sem hann hafði aldrei 

áður verið seldur eða fluttur út. En að lokum fundust kaupendur frá Bandaríkjunum sem voru 

tilbúnir að greiða þrjár krónur humarinn pr.kg.. Erfiðlega gekk þó að fá fyrirframgreiðslu frá 

Landsbankanum og þóttu þeim humarveiðin vera fráleit hugmynd og að þetta krabbadýr yrði 
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aldrei söluvara, enginn óvitlaus gæti látið sér detta í hug að hægt yrði að gera þetta að 

markaðsvöru (Vigfús Jónsson 1983, bls. 6).  

Þrátt fyrir þessa vinsamlegu neitun fóru bátarnir til veiða með góðum árangri. Og 

sumarið 1954 hófust veiðar og vinnsla á humri. Síðan hafa humarveiðar verið snar þáttur í 

sjávarútvegi á Suðurlandi og Reykjanesi. Fisk- og humarvinnslan var atvinnuaukandi fyrir 

Eyrbekkinga og þá sérstaklega fyrir konur og ungmenni (Vigfús Jónsson 1983, bls.7).  

Rekstrargrundvöllur Hraðfrystistöðvarinnar var oft slæmur og þá var jafnan gripið til þess að 

auka hlut Eyrarbakkahrepps í fyrirtækinu og árið 1985 var ákveðið að leigja eignir félagsins 

út og í framhaldi af því var samþykkt að slíta félaginu (Inga Lára Baldvinsdóttir 1989, bls. 

86). Í frystihúsinu var mikið líf enda stór vinnustaður sem setti mark á staðinn. Þar mátti til 

dæmis sjá mæður með hárnet og í frystihúsaslopp gangandi um götu með barn við aðra hönd 

sér og fisk í hinni eða ungmenni í humarvinnslu sem lífguðu uppá frystihúsplanið í 

hádegispásunum sínum. Þessi mynd er rík í huga mínum og eflaust hjá fleirum enda vann stór 

hluti Eyrbekkinga í frystihúsinu.   

 

3.8.   Iðnaður 
Um aldamótin 1900 var iðnaður vaxandi atvinnugrein, en þá var að finna 42 iðnaðarmenn á 

Eyrarbakka sem störfuðu við 15 iðngreinar (Inga Lára Baldvinsdóttir 1989, bls.74). Áhrif 

vaxandi iðnaðar tengdist vaxandi byggð. Ýmis iðnaðarfélög voru stofnuð sem störfuðuð 

tímabundið og fór það oft eftir framboði og eftirspurn. Á Bakkanum bjuggu iðnaðarmenn af 

ýmsu tagi, svo sem snikkarar, skipasmiðir, söðlasmiðir og hagleiksmenn á járn, gull og silfur. 

Prentsmiðja, trésmiðja, netverkstæði, bílareiðaverkstæði, pípugerð og steypustöð voru dæmi 

um fyrirtæki sem voru stofnuð á fyrri hluta síðustu aldar. Árið 1957 tók til starfa 

plastverksmiðja þar sem 20 manns störfuðu allt árið um kring (Morgunblaðið, 1963) 

Renniverkstæði var starfandi frá árunum 1951-81 og störfuðu þar allt að 9 menn. 

Eyrbekkingar voru ekki hræddir við að prufa nýja hluti. Árið 1953 setti dr. Jón Hjaltalín upp 

þangbrennslu á Eyrarbakka til framleiðslu á joði og Glapbersalti til lyfjagerðar og var það 

fyrsta verksmiðja sinnar tegundar hér á landi. Nokkrum árum seinna var gerð tilraun með 

framleiðslu þangmjöls í fóðurblöndu fyrir búfé. Í Morgunblaðinu 2. september 1960 stóð 

fyrirsögnin: „mala gull úr grænum skógum sjávar“ sem lýsir ágætlega þaravinnslunni 

(Morgunblaðið 1960). Kartöfluflöguverksmiðja starfaði á árunum 1984-87. 

Álpönnuverksmiðjan Alpan var síðan stofnuð 1984 þar sem framleiddar voru álpönnur til 

útflutnings.  
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Upphaf  iðnmenntunar á Suðurlandi má rekja til þess að árin 1936 og 1937 voru haldin 

á Eyrarbakka námskeið í teikningum fyrir réttindalausa iðnaðarmenn, sem nóg var af í 

Árnessýslu á þeim tíma. Nemendurnir fengu svo að þreyta sveinspróf að námskeiðunum 

loknum. Fullgildur  iðnskóli var svo stofnaður á Eyrarbakka 1939 (Bjarni Pálsson, 1969, bls. 

242-243) þar sem sjómenn fengu tækifæri til að taka skipstjórapróf á allt að 120 tonna skipum 

(Guðrún Thorarensen, munnleg heimild. 9. nóvember 2011).  

 

3.9.   Barnaskólinn á Eyrarbakka 
Upphaf skólahalds á Eyrarbakka má rekja til þess að verslunarmaður í þorpinu réð til sín 

heimiliskennara veturinn 1845-46 en þess má geta að kennarinn var Jens Sigurðsson frá 

Hrafnseyri, bróðir Jóns Sigurðssonar forseta (Árelíus Níelsson, 1952, bls.12). Af þessu leiddi, 

að á næstu árum var unnið markvisst að því að fræðsla yrði ekki eingöngu fyrir örfá börn 

útvalinna manna. Árið 1852 var Barnaskólinn á Eyrarbakka settur í fyrsta sinn (Árelíus 

Níelsson, 1952, bls. 21). Hann var stofnaður fyrir samskot almennings í héraðinu og fyrir 

forgöngu Páls Ingimundarsonar í Gaulverjabæ, Guðmundar Torgrímssonar verslunarstjóra á 

Eyrarbakka og Þorleifs Kolbeinssonar á Háeyri hreppstjóra og kaupmanns á Háeyri (Árelíus 

Níelsson, 1952, bls.12-13). Árið 1866 voru 12 börn í skólanum og árið eftir urðu þau 16 (11 

drengir og 5 stúlkur). Það sem var fremur til að efla áhuga stúlkna á skólagöngu var ókeypis 

tilsögn í hannyrðum og söng sem dætur Guðmundar Torgrímssonar verslunarstjóra veittu. 

Þegar ný löggjöf um menntun unglinga leit dagsins ljós um 1880 þá fjölgaði nemendum 

barnaskólanna á Eyrarbakka og Stokkseyri umtalsvert. Þá var að auki haldinn skóli á 

sunnudögum fyrir fullorðna þar sem kennd var danska, reikningur, íslensk réttritun og söngur. 

Árið 1881 stunduðu 60 fullorðnir nám þar (Árelíus Níelsson, 1952, bls. 94-95). Sameiginlegt 

skólahald á Eyrarbakka og Stokkseyri hélst til 1897 (Árelíus Níelsson, 1952, bls. 92). Þá varð 

hvor deild um sig sjálfstæð stofnun, sem rekin var á vegum hreppanna. Barnaskólinn hefur 

verið til húsa á nokkrum stöðum í þorpinu. Fyrst í húsum Þorleifs Kolbeinssonar 

verslunarmanns og síðar í timburhúsi vestur af Skúmstöðum en árið 1880 var byggt hús á 

Skúmstöðum sérstaklega hannað fyrir skólann og það var í notkun til ársins 1913, þegar ráðist 

var í byggingu nýs skólahúss sunnan við Steinkotshóp en það hús er enn í notkun (Árelíus 

Níelsson, 1952, bls. 138). Miklar breytingar urðu á skólastarfinu þegar ný fræðslulög voru sett 

árið 1907 (Árelíus Níelsson, 1952, bls. 46).  Opinberum aðilum, sveitafélögum og ríki var 

falið að standa undir kostnað við skólahald í landinu. Enginn þurfti því lengur að fara á mis 

við skólagöngu (Árelíus Níelsson, 1952). Árið 1997 á 145 ára afmæli skólans samþykktu 
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hreppsnefndir Eyrarbakka og Stokkseyrar að sameina skólahald í hreppunum tveimur og þar 

með var horfið til þess fyrirkomulags, sem hafði verið við upphaf þess í þorpunum um miðbik 

19 aldar. En í dag er sameiginlegur Barnaskóli Eyrarbakka og Stokkseyrar elsti núverandi 

starfandi barnaskóli á landinu (Árni Daníel Júlíusson, 2003). 

 

3.10.   Félagsvakningin 

Mikil félagsvakning var um miðja síðustu öld sem varð til þess að menningalíf þorpsbúa 

blómstraði. Atvinnulífið þróaðist þannig að mikið var um vertíðarvinnu sem tengdist bæði 

sjávarútvegnum og landbúnaðinum. Ýmsir konar vinnuflokkar mynduðust þar sem mikil 

iðnþróun átti sér stað um þetta leiti. Flokkarnir voru meðal annars símaflokkur sem fékk það 

verkefni að leggja símalínur ásamt rafvirkjaflokknum. Með tilkomu bílsins fór vegavinna af 

stað og flokkur myndaður í kringum þá vinnu. Sumrin voru nýtt í fiskvinnslu og þá aðallega 

saltfiskvinnslu en haustin var sláturtíðin. En framan af vetri fram að vertíð var dauður tími 

sem nýttist til menningarlegra viðburða. Menn voru því meira tilbúnir að taka þátt í 

félagslífinu og einnig var auðveldara að fá fólk til ýmsrar kennslu (Óskar Magnússon, 

munnleg heimild, 9. nóvember 2011). 

Undirrót félaganna á Bakkanum má rekja til söngfélagsskaparins en söngurinn hafði 

sameinað hugi manna, örvað til samtaka og dregið úr hneigðinni til einangrunar. Upphaf 

söngfélaga má rekja til Hússins með áhuga Sylvu Thorgrímsen og fjölskyldu á tónlist(Vigfús 

Guðmundsson,1949, bls. 262) 

Leikfélag Eyrarbakka var stofnað árið 1943. 

Aðdragandinn að stofnun leikfélagsins var þegar gengist var fyrir 

að æfa og sýna leikritið Ævintýri á gönguför. Leikhópurinn var 

myndaður af félögum úr Verkalýðsfélaginu Bárunni og 

Ungmennafélaginu, en félögin höfðu beitt sér fyrir 

sýningarhaldinu. Þegar sýningum lauk kviknaði áhugi leikhópsins 

að stofna Leikfélag Eyrarbakka. Á næstu árum sýndi  félagið 

mörg leikrit en vinsælasta sýning félagsins var á Manni og konu 

árið 1945 en leikritið var þá sýnt 15 sinnum (Inga Lára 

Baldvinsdóttir, 1998, 50).  
Mynd 8. Leikbúningur      

Leikfélagsins 
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Árið 1942 fékkst leyfi frá hreppsnefndinni til að hefja bíósýningar. Eiríkur Bjarnason 

rak Nýja ferðabíóið ásamt konu sinni Sigríði Björnsdóttir og voru þau með sýningar einu sinn 

i viku. Bakkabíó var síðan stofnað árið 1956 með kaupum hreppnefndarinnar á 

kvikmyndavélum með það að markmiði að safna peningum fyrir nýju félagsheimili en 

sýningarnar voru í félagsheimilinu Fjölni þrisvar í viku. Tekjurnar sem bíóið gaf voru ekki 

nýttar til að byggja nýtt félagsheimili heldur vor þær nýttar til að stofna Tónlistarskóla 

Eyrarbakka. Í kjölfarið var keypt píanó fyrir bíótekjurnar og tónlistarskólinn tók til starfa 

haustið 1960. Mikill áhugi var fyrir tónlistarnáminu og hafið hann mikil áhrif á tónlistarlíf á 

Eyrarbakka. Má nefna að 15 píanó voru keypt í heimahús á Eyrarbakka í kjölfarið Með 

starfsemi skólans fengu þorpsbúar ný tækifæri á að kynnast heimi tónlistarinnar.  

Tónlistarskólinn var síðan lagður niður og gerður að sérstakri deild innan Tónlistarskóla 

Árnessýslu 1969. (Óskar Magnússon, munnleg heimild, 9. nóvember 2011). 

Lúðraflokkurinn á Eyrarbakka var stofnaður fyrir aldamótin en ártalið er á reiki, þó er 

talið að það hafi ekki verið síðar en 1897. Menningarlífið blómstraði á þessum tíma. Sigfús 

Einarsson tónskáld og börn Guðmundar Thorgrímssen verslunarstjóra hjá Lefolii og ekki síst  

dóttir hans Eguenia áttu þátt í því að ráðist var í stofnun lúðrasveitar á Eyrarbakka ásamt 

fjörugu félagslífi góðtemplarareglunnar á Eyrarbakka. Flokkurinn æfði fyrst í húsum 

templaranna. Sex manns tóku þátt í fyrstu lúðrasveitinni og var þar meðal annars Jón Pálsson 

föðurbróðir Páls Ísólfssonar. Almenningur fékk að njóta góðs af tónleikahaldi þeirra en þeir 

léku fyrir framan „Húsið“ eða við „bústað faktoranna“ hjá Lefolii á sunnudögum. 

Lúðrasveitin var sú eina utan Reykjavíkur og Akureyrar og var því lúðrasveitin komin í meiri 

nánd við bændamenninga (Skærir lúðrar hljóma, 1985, bls.289-294). Lúðrasveitin tók þátt í 

að auka menningarlíf og lýsa hátíðarhöldin á Eyrarbakka um aldamótin 1900 vel hvernig 

lúðrasveitin náði að krydda menningarlíf þorpsbúa. Hátíðarhöldin hófust með aftansöng í 

kirkjunni um sexleitið en síðan seinna um kvöldið var farinn frá Háeyrabökkunum blysför þar 

sem álfakóngar og drottningar tóku þátt og komið var við í Templarahúsinu. Fluttar voru 

ræður og sungnir aldamótasöngvar eftir Sigfús Einarsson við kvæði Guðmundar 

Guðmundssonar bókara og lék lúðraflokkurinn undir. Mikill spenningur var vegna 

flugeldasýningar og flykktust börnin út um miðnætti, en í lokin hleypti faktorinn Pétur 

Nielsen af fallbyssuskoti (Skærir lúðrar hljóma, 1985, bls.291). Þessi orð lýsa vel hversu 

blómlegt félags- og menningarlífið var um aldamótin 1900.  
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Fyrir og eftir aldamótin 1900 voru Kvenfélagið og Ungmennafélag Eyrarbakka 

stofnuð. Kvenfélagið var stofnað í marsmánuði árið 1888 af hópi kvenna sem voru hluti af 

Eyrarrósinni, stúku innan góðtemplarareglunnar. Sextán konur tóku þátt í því að stofna félagið 

og var Eugenia Nielsen hluti af þessum hóp. Má segja að Eugenia hafi verið afar virk í 

félagslífinu á Eyrarbakka. Aðalmarkmið félagsins á fyrstu árum þess var að sinna 

líknarmálum eða hjúkra og hjálpa sjúkum og bágstöddum í þorpinu (Vigfús Guðmundsson, 

1949, bls. 269). Félagið sinnti í raun margþættu samfélagshlutverki. Kvenfélagið hefur ekki 

aðeins verið líknarfélag heldur hefur það einnig staðið fyrir skemmtunum og má þá nefna 17. 

júní hátíðarhöldin sem hafa verið síðustu árin í umsjón félagsins. Ekki má gleyma 

hátíðarhöldum Kvenfélagsins á sumardaginn fyrsta fyrr á árum auk fjölmarga annarra 

viðburða (Þórarinn Th. Ólafsson, munnleg heimild, 10. nóvember 2011). Kvenfélagið hefur 

starfað óslitið frá stofnun og alltaf haldið reisn sinni en á undanförnum áratugum hefur félagið 

stutt hverja þá framkvæmd sem brýnust hefur verið í þorpinu hverju sinni (Inga Lára 

Baldvinsdóttir, 1998, bls. 82). 

Ungmennafélag Eyrarbakka, UMFE „hið elsta“ var stofnað árið 1908 af Geir 

Guðmundsyni á Stóru-Háeyri. Félagið tók þátt í ýmsum málum sem varðaði Eyrarbakka og í 

félaginu störfuðu leik- söng- íþrótta- og glímuflokkar. Ungmennafélagið lagðist af árið 1916 

en var endurvarkið nokkrum árum seinna. Líkt og áður stóð félagið fyrir ýmsum uppákomum 

og námskeiðum og var til dæmis kennsla í vikivökum og fimleikum. Félagið hefur starfað 

með hléum en starfar nú aðallega sem íþróttafélag (Inga Lára Baldvinsdóttir, 1998, bls. 88).  

Skátastarf hófst á Íslandi rétt eftir síðustu aldamót með skátafélögum í Reykjavík og á 

Akureyri og stuttu seinna eða árið 1920 var stofnað skátafélag á Eyrarbakka. Frumkvæði að 

stofnun þess hafði Aðalsteinn Sigmundsson skólastjóri. Skátastarfið og boðskapurinn sem 

hreyfinginn stóð fyrir þótti hafa góð áhrif á æskuna. Aðalsteinn þjálfaði strákahóp í fimleikum 

og fékk þann sama hóp til að stofna fyrsta skátaflokkinn á Eyrarbakka. Skátafélagið starfaði 

undir heitinu Birkibeinar en félagið lagðist niður árið 1929 þegar Aðalsteinn flutti frá 

Eyrarbakka. Skátafélagið hefur þó verið endurvakið öðru hverju. Síðast 1989 að frumkvæði 

Hafdísar Óladóttur sem tók að sér hlutverk félagsforingjans (Inga Lára Baldvinsdóttir, 1998, 

bls. 102). Sá mikli áhugi á skátastarfinu í þorpinu þótti einsdæmi að mati Bandalaga íslenskra 

skáta, því hlutfall barna í þorpinu sem tóku þátt í starfinu var óvenju hátt miðað við það sem 

gengur og gerist (Júlíus Aðalsteinsson, starfsmaður Bandalags íslenskra skáta, munnleg 
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        Mynd. 9. Áraskipið Farsæll  

heimild, 10. janúar 2008). Skátafélagið setti mikinn svip á samfélagið og félagslífið í þorpinu. 

Félagið annaðist meðal annars um tíma hátíðarhöldin á 17. júní og þrettándagleðina með góðri 

þátttöku þorpsbúa.   

 

3.11.   Söfnin á Eyrabakka 
Á Eyrarbakka er Byggðarsafni Árnesinga staðsett. Safnið er í eigu Héraðsnefndar Árnessýslu 

sem er byggðarsamlag átta sveitarfélaga í Árnessýslu. Hlutverk safnsins er að safna, skrásetja, 

varðveita og sýna muni er tengjast sögu Árnessýslu. Andlit safnsins er Húsið á Eyrarbakka en  

Byggðasafn Árnesinga tók við Húsinu árið 1995 að loknum viðamiklum viðgerðum. Í Húsinu 

er lögð áhersla á að kynna sögu Hússins frá byggingarári til dagsins í dag. Áfast við Húsið er 

viðbyggingin Assistentahúsið sem reist var árið 1881. Þar er Byggðasafn Árnesinga með sex 

ólíkar sýningardeildir þar sem fræðast má um vel valda þætti úr sögu héraðsins (Byggðasafn 

Árnesinga, á.á.). 

Hugmynd að stofnun minjasafns á Eyrarbakka á 

sér þó langa sögu en hún nær alveg til 1941 þegar 

Eyrbekkingafélagið lagði fram tillögu um að koma 

upp minjasafni á Eyrarbakka. Hugmyndin var að 

smíða áraskip, eins og þau tíðkuðust helst á 

Eyrarbakka um aldamótin 1900 og gera upp gamla 

sjóbúð með öllu tilheyrandi. Félagið hóf að safna í 

sjóð fyrir verkefninu en síðan var samþykkt 

einróma að nýta verkefnasjóðinn í að kaupa nýtt 

orgel fyrir Eyrarbakkakirkja. Eftir miðja síðustu öld fór Sigurður Guðjónsson skipstjóri á 

Litla-Háeyri að tala fyrir því að nýstofnað Byggðasafn Árnesinga ætti að vera staðsett á 

Eyrarbakka frekar en á Selfossi. Hann færði meðal annars þau rök að Eyrarbakki ætti sér 

langa og merka sögu og þaðan væru m.a. margir merkir muni komnir. Upp úr þessu mun 

Sigurður hafa farið að safna munum til byggðarsafnsins. Einn af þessum munum var áraskipið 

Farsæll sem Steinn Guðmundsson skipasmiður á Eyrarbakka smíðaði. Steinn var helsti 

skipasmiður á Suðurlandi í lok 19. aldar og byrjun 20. aldar og smíðaði hann yfir 400 skip og 

báta á sínum starfsferli. Árið 1965 var byggðarsafninu breytt í sjóminjasafn en það var ekki 

fyrr en á sjómannadaginn árið 1986 var safnið var opnað formlega fyrir gestum (Inga Lára 

Baldvinsdóttir, 1998, bls. 96). Í Sjóminjasafninu eru munir sem tengjast sjósókn, iðnaði og 
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félags- og menningarsögu Eyrarbakka síðustu 100 ára. Sjóminjasafnið er nú rekið af 

Byggðarsafni Árnesinga (Byggðasafn Árnesinga á.á.) 

 

3.12.   Húsverndun og gömlu húsin.  
Á Eyrarbakka eru varveitt mörg hús frá tímabilinu 1880-1920. Sérstaða Eyrarbakka miðað við 

aðra þéttbýlisstaði á landinu er sú að á Eyrarbakka eru varðveitt mörg lítil alþýðuhús. Það 

gefur staðnum ákveðna sérstöðu ásamt því að þar er varðveitt eitt af elstu íbúðarhúsum 

landsins, Húsið sem byggt var árið 1765. Ástæða þess að svo mörg gömul hús hafa varðveist 

á Eyrarbakka er að eftir 1920 tapaði þorpið stöðu sinni sem helsti þéttbýlisstaður Suðurlands. 

Stöðnun og fólksfækkun á þriðja áratugnum leiddi til þess að fólk bjó áfram í húsunum sínum 

en reif þau ekki til að byggja ný. Nú eru varðveitt 93 hús sem byggð voru fyrir 1940 (Húsin á 

Eyrarbakka, á.á.). 

Fyrsta eiginlega húsavernd á Eyrarbakka varð þegar Halldór Kr. Þorsteinsson og 

Ragnhildur Pétursdóttir í Háteigi keyptu Húsið árið 1932 en þau létu gera við það undir 

leiðsögn Matthíasar Þórðarsonar þjóðminjavarðar, sem hafði hvatt þau til kaupanna, og er 

talið, að með þeirri viðgerð hafi tekist að bjarga Húsinu frá niðurrifi, enda þá ekki algengt að 

vernda hús með gamla sögu. Er talið, að það sé fyrsta markvissa endurgerð húss á vegum 

einstaklings hérlendis, sem tekur mið af húsvernd. Elstu heimildir sem finnast um tilraun til 

húsverndar eru frá hreppsnefndarfundi 28. apríl 1950, þar sem gerð var tilraun til að koma í 

veg fyrir niðurrif gömlu verslunarhúsa Lefolii-verslunarinnar, Vesturbúð. Ákveðið var að leita 

til Kristjáns Eldjárns þjóðminjavarðar um málið, en án árangurs og Vesturbúðin var rifin sama 

ár (Inga Lára Baldvinsdóttir, 1998, bls. 38).    

Viðgerðir og endurbætur á gömlu húsunum hófust almennt á Eyrarbakka á árunum 

1980-85. Auðbjörg Guðmundsdóttir og Pétur Sveinbjarnarson keyptu Húsið 1979 og hófu 

endurbætur á því. Viðgerð fleiri húsa fylgdu í kjölfarið. Árið 1983 óskaði hreppurinn eftir því 

við Húsafriðunarnefnd ríkisins, að hún léti gera húsakönnun á Eyrarbakka. En með 

húsakönnun er gefin lýsing á húsi, gerð þess og varðveislugildi þess. Niðurstöður 

húskönnunnar var gefin út í bók árið 1989 en hún opnaði augu margra fyrir þörfinni á því að 

færa ytra útlit húsa til upprunalegs horfs. Stærsta verkefnið í húsvernd var viðgerð á Húsinu 

og Assistentahúsinu, sem fór fram á vegum Þjóðminjasafns Íslands 1993-95. Fólk varð meira 

meðvitað um varðveislu húsanna þegar „sumarhúsaeigendur“ fóru að festa kaup á gömlum 

húsum á Eyrarbakka. Í byrjun var mikil óánægja meðal þorpsbúa yfir þessum kaupum, en það 
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breyttist síðan þegar þeir fóru að gera við og endurbæta húsin (Inga Lára Baldvinsdóttir, 

munnleg heimild, 8. nóvember 2011).  

Vorið 2007 tóku sig saman nokkrir menn um að rannsaka kostnað við að endurbyggja 

hina fornu Vesturbúð. Þeir fengu góðan stuðning frá Menningarráði Suðurlands til að ráða 

arkitekta og verkfræðinga til að meta hvað verkefnið myndi kosta. Á fundi með bæjarbúum 

18. mars kom í ljós að kostnaðurinn yrði um 350 milljónir kr. til að endurbyggja húsnæðið í 

pakkhússtíl líkt eins og var forðum og um 850 milljónir til að endurbyggja það sem 3-4 

stjörnu hótel með 50 herbergjum. Að auki færi ótalinn kostnaður í fornleyfakönnun (Lýður 

Pálsson, munnleg heimild, 10. janúar 2012).  

 

3.13.   Menningarmiðstöðin Gónhóll 
Síðustu árin hafa mikil stakkaskipti átt sér stað í sjávarþorpum á Íslandi með tilkomu nýrra 

laga um fiskveiðistjórnun ásamt breyttum vinnsluaðferðum, þar sem stór hluti fiskaflans er 

unninn um borð í skipunum. Mörg sjávarþorp hafa tapað fiskveiðikvóta sínum til stærri 

útvegsaðila og þar af leiðandi hafa frystihúsin misst hlutverk sitt. Mörg þessara frystihúsa 

hafa fengið nýtt hlutverk og er frystihúsið á Eyrarbakka eitt af þeim. Árið 2006 ákvað Árni 

Valdimarsson frá Selfossi að gefa sjálfum sér frystihúsið í 70 ára afmælisgjöf.  Hann hafði 

brennandi áhuga að á rífa upp þorpið með kaupunum. Ástæðan fyrir þessum áhuga var að 

hann starfað lengi á Eyrarbakka sem útibústjóri við Landsbankann. Í fyrstu var hugmyndin að 

nýta lóðina fyrir íbúðir fyrir eldri borgara. En síðan þróaðist hún út í að verða 

ferðaþjónustufyrirtæki. Seinna tóku dætur hans við rekstrinum og reka meðal annars kaffihús, 

nytja- og handverksmarkað, ásamt því að vera með íbúðir til leigu og geymslu fyrir húsvagna.  

Hugmynd menningarsetursins hefur verið í stanslausri þróun frá upphafi og hefur 

innblásturinn komið innan frá eða frá frystihúsinu sjálfu (Anna Árnadóttir, tölvupóst, 19. 

janúar 2012). Þegar Anna Árnadóttir var spurð út í áhuga hennar á Eyrarbakka segist hún 

alltaf haft verið hrifin af sögu Eyrarbakka og gömlu húsunum, ásamt því að Eyrarbakki sé 

einn af elstu verslunarstöðum landsins. Gónhóll á sér enga ákveðna fyrirmynd en er undir 

áhrifum ýmissa safna, þar á meðal „Den gamle by“ í Árósum.   

Eigendur Gónhóls hafa stórar hugmyndir um notkun frystihússins og ein af þeim hugmyndum 

er að útbúa dæmigert íslenskt sjávarþorp innan frystihússins sem mun bera nafnið 

„Aldamótaþorpið“ . Þorpið yrði safn fjölda ólíkra húsa frá því um aldamótum 1900. Húsin 

muna öll hafa ákveðið hlutverki að gegna til dæmis bakarí, bókabúð, krambúð og ölstofa.  
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                  Mynd 10. Aldamótaþorpið 

Meginmarkmið með Aldamótaþorpinu er að 

efla tengsl milli kynslóða á lifandi og 

skemmtilegan hátt ásamt því að viðhalda 

söguhefðinni og þá sérstaklega að verkkunnátta 

varðveitist kynslóð fram af kynslóð. Þannig 

mun starfsemin einnig geyma sögu 

verkmenntunar, iðnmenntunar og atvinnulífs á 

Íslandi. Starfið í Aldamótaþorpinu verður 

fræðslumiðað og vill Gónhóll tryggja að það 

gamla verði virt og því viðhaldið af virðingu en þó á lifandi og skemmtilegan hátt. Þannig 

munu iðngreinarnar geta tekið á móti nemum í sínum greinum og verslanirnar bjóða uppá 

varning sem tengist gamla tímanum. „Hvað ungur nemur gamall temur“. Eitt af 

megináherslum er að huga að börnum og þörfum þeirra. Með því er lögð áhersla á að 

Aldamótaþorpið sé fjölskylduvænt og fólk fái að taka þátt í meðal annars með því að klæða 

sig upp í búninga (Anna Árnadóttir, á.á.). 

Gónhóll hefur án efa verið mikil lyftistöng fyrir Eyrarbakka eftir að hann hóf starfsemi 

sýna í gamla frystihúsinu, og hafa eigendur hans t.d átt þátt í því að standa fyrir 

Aldamótahátíðinni sem hefur verið fastur liður síðustu árin. En sú hátíð hefur verið mikið sótt 

og er talið að 3 til 5 þúsund manns hafi komið á hátíðina ár hvert. Markmið með hátíðinni, líkt 

og nafnið gefur til kynna, er að kynna sögu og menningu Eyrarbakka kringum 1900 þar sem 

íbúar eru í aðalhlutverki. Þegar Anna Árnadóttir varð spurð út í sögu og aðdragandann að 

hátíðinni, sagði hún að fulltrúar Gónhóls hefði langað til að búa til „nostalgíuhátíð“ þar sem 

menning og saga, gamalt handverk og verkkunnátta væri höfð í fyrirrúmi.  Hátíðin er öll 

unnin í sjálfboðavinnu og er erfitt að segja til um hversu mikinn hagrænan ágóða hátíðin gefur 

af sér en það fer ekki milli mála að menningalegur ágóði er mikill.  

Aldarmótahátíðin er haldin undir lok sumars en í júnímánuði er Jónsmessuhátíðin 

haldinn. Hún hefur einnig haft góð markaðslega áhrif á Eyrarbakka líkt og Aldarmótahátíðin. 

Hún hefur reyndar lengri sögu en að hluta til hafa þessar hátíðir sama aðdráttaraflið. 

Jónsmessuhátíðin hefur verið vinsæl meðal heimamanna en síðustu árin hefur hún farið 

stækkandi þar sem hún hefur verið auglýst meira og fengið styrk frá sveitafélaginu.  

Hátíðirnar hafa það sameignlegt að vera óformlegt boðskort til burtfluttra Eyrbekkinga og 

þeirra sem hafa áhuga á Eyrarbakka til að koma í heimsókn og njóta menningar, sögu og 
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                Mynd 11. Rauða Húsið 

náttúrufegurðar Eyrarbakka. Hægt er að segja að bærinn lifni bókstaflega við á þessum 

hátíðum þar sem söngur og gleði eru í aðalhlutverki..   

Gónhóll hefur verið góð viðbót við menningarstarfsemina á Eyrarbakka, ásamt því að 

styðja við aðra starfsemi í þorpinu. Má nefna að af þeim markhópi sem sækir Gónhóll sækja 

ca. 70-80% einnig Húsið og Sjómannasafnið og öfugt. Því er fjölbreytni í 

menningarstarfseminni af því góða. Markhópurinn einkennist þó að mestu leiti af 

Íslendingum. Skýringu á því er eflaust að finna í markaðssetningunni og að henni sé beint 

meira að Íslendingum með íslenskum fjölmiðlum og minna sé á ensku eða öðrum 

tungumálum. Hin skýringin liggur kannski mun dýpra og tengist hugmyndum Aplin (2002) 

um að virði menningararfsins sé mismikilvægt eftir því hver á í hlut og tengsl Íslendinga við 

menningararf Eyrarbakka eru nánari en annarra. Hér geta orð Lowentahl einnig átt við um að 

fólk með fortíðarþrá á háu stigi sé hagstætt fyrir fyrirtæki og fjárfesta, þar sem auðvelt er að 

selja fortíðina einstaklingum sem tengjast henni á persónulegan hátt (Lowenthal, 1998, bls. 6).  

 

3.14.   Kaffi Lefolii og Rauða húsið  
Árið 1995 hóf Kaffi Lefolii veitingarrekstur í Gunnarshúsi eða Gistihúsinu eins og það var 

einnig nefnt. Kaffi Lefolii var mikil lyftistöng fyrir bæjarbraginn og ferðamennskuna. 

Staðurinn laðaði fleiri ferðamenn að og var góð markaðssetning fyrir bæjarfélagið. Þegar 

Kaffi Lefolii hætti rekstri tók nýr rekstur við undir nafninu Rauða húsið.  Rauða húsið flutti 

nokkrum árum síðar eða árið 2005 í endurbyggt húsnæði gömlu plastverkssmiðjunnar eða 

Miklagarð og er það enn starfrækt þar (Rauða húsið, 2012). Kaffi Lefolii og Rauða húsið er 

hluti af ímynd Eyrarbakka en í könnun sem 

atvinnuþróunarnefnd Árborgar lét gera árið 2002 

kemur fram að það sem var efst í huga innlendra 

ferðamanna þegar spurt var um  Eyrarbakka, nefndu 

12 %  Kaffi Lefolii (Röngvaldur Guðmundsson, 2002, 

bls. 89). Bæði þessi veitingahús hafa nýtt sér sögu og 

menningu Eyrarbakka í markaðssetningu sinni með 

góðum árangri. Kaffi Lefolii og Rauða húsið nýta sér 

menningararfinn sér til framdráttar.  
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Bæjarstjórn 

Bæjarráð 

Hverfisráð 

Framkævmdarstjóri 

menningarmál 

menningarfulltrúi  

3.15.   Núverandi opinber umgjörð menningararfsins. 
Bæjarstjórn og pólitíkusar hafa mikið að segja um aðalskipulag Eyrarbakka en það getur verið 

vandmeðfarið að taka ákvarðanir hvort og hvernig hið opinbera á að styðja við mál sem 

tengjast ferðaþjónustu og varðveislu menningararfsins og hvort þau séu gerð á 

jafnréttisgrundvelli og í samstarfi við bæjarbúa. Í aðalskipulagi fyrir Eyrarbakka 2007-2017 

sem Jon Norstein o.fl. gerðu árið 1997 segir að helstu markmið þeirra skipulagsvinnu sé: 

„að varðveita, styrkja og efla þau staðbundnu séreinkenni í húsagerð og 

byggingarmynstri sem gefur Eyrarbakka sérstöðu, sterkan heildarsvip og er 

mikilvægur hluti af ímynd staðarins“.  

Umgjörð menningararfsins er fyrst og fremst hjá 

Sveitafélaginu Árborg en Eyrarbakkahreppur var 

stofnaður árið 1897 og sameinaðist Sandvíkurhreppi, 

Stokkseyrahreppi og Selfossbæ árið 1998. Með tilkomu 

nýs sveitafélags hefur stjórnsýslan og umgjörðin breyst 

verulega frá því áður og er mun þyngri í vöfum.  En  

Sveitafélagið eða bæjarstjórn Árborgar er skipuð 9 

bæjarfulltrúum. (Sjá mynd 12). Menningarmál Árborgar 

heyra undir menningarnefnd og í henni sitja 3 fulltrúar 

og 3 til vara. Hlutverk hennar er að vera ráðgjafandi um 

safna og menningarmál ásamt því að úthluta styrkjum 

til menningarmála samkvæmt fjárheimildum á 

fjárhagsáætlun. Hlutverk menningarnefndarinnar er 

einnig að standa að kynningu á ofangreindri starfsemi 

á vegum sveitarfélagsins meðal íbúa þess sem annarra. Ásamt því að gera tillögur um úrbætur 

á þeirri starfsemi sem undir hana heyrir og vinna þau verkefni sem nefndin fær úthlutað frá 

bæjarstjórn. Árið 2011 var samþykkt af bæjarstjórn að koma á fót hverfisráði í hverju 

byggðarkjarna innan Árborgar. Þau eiga að stuðla að hvers konar samstarfi innan svæðis, 

móta stefnu og gera tillögur til bæjarstjórnar sem varða verksvið þeirra. Hverfisráð er einnig 

vettvangur samráðs íbúa, félagasamtaka, atvinnulífs og bæjaryfirvalda og eru virkir 

þátttakendur í allri stefnumörkun svæðanna. Þannig eru hverfisráð ráðgefandi fyrir stjórnsýslu 

sveitarfélagsins og stuðla að eflingu félagsauðs á sínum svæðum (Sveitafélagið Árborg, 2011) 

.  

                 Mynd 12. Skipurit fyrir          

Sveitafélagið Árborg  
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3.15.1.    Héraðsnefnd Árnessýslu 

Héraðsnefnd Árnessýslu er nefnd fulltrúa allra sveitarstjórna í Árnessýslu. Samningur var 

gerður um nefndina árið 1988 að tilhlutan Sambands sunnlenskra sveitafélaga. Með samningi 

þessum tekur héraðsnefndin að sér öll verkefni, sem héraðsnefndum er falið, eða kann að 

verða falið, samkvæmt lögum, svo og þau samningsbundnu verkefni, sem Sýslunefnd 

Árnessýslu hafði áður með höndum. Jafnframt verkefni, sem varða öll aðildarsveitarfélögin 

og sveitarstjórnirnar fela henni samkvæmt sérstakri samþykkt hverrar sveitarstjórnar. Þá skal 

héraðsnefnd láta sig varða sveitarstjórnarmál, sem varða héraðið sem heild, svo og tillögur um 

hvað eina sem verða má héraðinu til gagns (Héraðsnefnd Árnesinga á.á.). Héraðsnefndin 

fundar tvisvar á ári en héraðsráð sem er hluti af héraðsnefnd fundar oftar.  Héraðsnefnd hefur 

yfirstjórn á mörgum verkefnum á menningarsviði og annast fjárveitingar til Byggða- og 

náttúrusafns Árnesinga og Hússins Eyrarbakka, Listasafns Árnesinga, Héraðsskjalasafns 

Árnesinga og hluta af fjárveitingum til Bæjar- og héraðsbókasafnsins á Selfossi á móti 

Árborg. Tónlistarskóli Árnesinga er sjálfstæð rekstrareining sem borin eru uppi af 

sveitarfélögunum, en héraðsnefnd kýs í skólanefnd og fer með æðstu stjórn skólans. Þessar 

stofnanir hafa mikið að segja um menningarmál á Eyrarbakka. Fulltrúar héraðsnefndarinnar 

eru allir pólitískt kosnir. (Héraðsnefnd Árnessýslu, á.á.). 

   

3.15.2.   Samtök sunnlenskra sveitafélaga og Menningarráð Suðurlands 

Samband sunnlenska sveitafélaga eða Sass er stofnun sem samanstendur af öllum 

sveitafélögum í suðurkjördæmi og eru samtökin þjónustu- og samstarfsvettvangur 

sveitafélaganna. Meginmarkmið sambandsins er að hlúa að sameiginlegum hagsmunum íbúa 

á svæðinu og eru menningarmál þar ekki undanskilin (Samband sunnlenskra sveitafélaga, 

á.á.). Undir Sass er Menningarráð Suðurlands en tilgangur ráðsins er að efla menningarstarf á 

Suðurlandi. Samþykktir Menningarráðsins byggja annars vegar á samningi milli sveitarfélaga 

á Suðurlandi um menningarmál og hins vegar samningi milli menntamálaráðherra, 

samgönguráðherra og Samtök sunnlenska sveitarfélaga um samstarf ríkis og sveitarfélaga á 

Suðurlandi um menningarmál.  
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Í samningunum sem var undirritaður maí 2007 segir m.a. að tilgangur samningsins sé: 

 

„að efla menningarstarf á Suðurlandi og beina stuðningi ríkis og 

sveitarfélaga á Suðurlandi við slíkt starf í einn farveg.  Jafnframt er með 

samningi þessum stefnt að því að tryggja sem best frumkvæði og áhrif 

sveitarfélaganna við forgangsröðun verkefna og aukið samstarf þeirra við 

framkvæmd og stefnumótun menningarmála í landsfjórðungnum“ 

(Menningarráð Suðurlands, 2005) 

 

Markmið menningarráðsins felst í því að standa fyrir öflugu þróunarstarfi í menningarmálum 

á Suðurlandi, hvetur til samstarfs og faglegra vinnubragða og að stuðla að almennri vitund og 

þekkingu um menningarmál. Til að sinna þessu verkefni er einn menningarfulltrúi í fullu 

starfi ásamt stjórn menningarráðs Suðurlands (Menningarráð Suðurlands, 2005). Þessir hafa 

því mikið að segja um hvaða verkefnaval og hverir fá úthlutað úr menningarsjóði 

Menningarráðs Suðurlands. Líkt og í Sass þá eru þessir fulltrúar pólitískt kosnir af 

sveitafélögunum og því er oft hætta á að regla hæfilegrar fjarlægðar sé brotin. En reglan 

fjallar um það að listir og menning eigi ekki að vera misnotuð af hinu opinbera í eigin þágu. 

Hlutverk reglu hæfilegrar fjarlægðar er að þjóna listunum svo þær hljóti sjálfstæði og 

sjálfstjórn frá hinu opinbera sem aðeins á að sjá um fjárveitingar. Skilgreining reglunnar er að 

stjórnmálamenn ákvarði heildarútgjöld til menningarmála en skipti sér ekki af úthlutun 

fjármunanna til listamanna og listastofnana. Þeir sem úthluta fjármunum eru fagmenn sem 

sérstaklega eru kosnir eða ráðnir til þess. (Chartrand, 2002). Til dæmis var þessir regla tekin  í 

notkun í Danmörku 1964, en þar kemur fram að ríkið skuli styrkja en ekki stýra listinni. Þá 

var lögfest svokallað „gulrótarprinsipp“, en það er ákvæði um að ríkið greiði upphæð (u.þ.b. 

40%) á móti sveitarfélaginu í menningarviðburðum og við rekstur menningarstofnana. Varð 

þetta mikil lyftistöng fyrir sveitafélög sem notuðu menningu í uppbyggingu sveitafélaganna 

(Skot-Hansen, 1998). 

 

Eyrarbakki er hluti af sveitafélaginu Árborg sem gerir það að verkum að stjórnsýslan 

verður þyngir í vöfum. Tengsl pólitíkusa við menningararf Eyrarbakka fer alveg eftir því 

hverjir eru við völd í bæjarfélaginu. Túlkun menningararfsins fer mikið eftir skoðun pólitíkusa 

á honum og mikilvægt að þeir séu meðvitaðir um virði menningararfsins. Eins og kemur fram 

í textanum hérna að ofan þá skiptist opinber umgjörð menningararfs Eyrarbakka á margar 

hendur sem hafa áhrif á og túlka menningararf Eyrarbakka og í öllum þessum nefndum og 
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ráðum eru einstaklingar pólitískt ráðnir/kosnir. Þess vegna er mikilvægt að allir þessir 

einstaklingar geri sér grein fyrir verðmæti og möguleikum á menningararfi Eyrarbakka.  

Menningarmálum í Árborg hefur síðustu ár verið meira stýrt af einkaaðilum en sveitafélaginu. 

Stefna Árborgar er að skipta sér ekki beint að menningarverkefnum heldur styðja við þau með 

styrkjum (Ari B. Thorarensen, munnleg heimild, 10. nóvember 2011).  

Þá eru markaðsmál einnig í höndum einkaaðilanna. Að mínu mati mætti hlúa betur að 

markaðsmálum í sveitafélaginu og þá sérstaklega þeim sem beinast að erlendum 

ferðamönnum. Markaðsstofa Suðurlands heldur uppi vefnum south.is (Markaðsstofa 

Suðurlands á.á.) sem er upplýsingabrunnur um ferðamennsku á Suðurlandi. Markaðsstofan er 

samstarfsverkefni sveitafélaga og fyrirtækja á Suðurlandi. Stofnað var til hennar með það að 

markmiði að efla markaðs- og kynningarstarf á svæðinu. Inn á þeim vef er hægt að nálgast 

upplýsingar um Eyrarbakka. Við fyrstu sýn er vefurinn meira markaðssettur fyrir ferðamenn 

sem hafa áhuga á útivist og er því hálendið auglýst mikið á kostnað þeirrar menningar sem 

Eyrarbakki hefur uppá að bjóða.  

 

4.    Viðtöl og könnun 
 

Upplýsingaöflunin fyrir rannsóknina fólst í viðtölum og viðhorfskönnun, og heimildarsöfnun 

úr söguritum og bókum í tengslum við viðfangsefnið. Tilgangur upplýsingaöflunarinnar var 

að komst nær því að svara spurningunni: „hver  hinn eini sanni menningararfur Eyrarbakka 

væri og hversu mikils virði hann sé fyrir íbúana og samfélagið“. Viðtölin fóru flest fram í 

byrjun nóvember 2011 en viðhorfskönnun var gerð í janúar 2012. Þátttakan í 

viðhorfskönnunni var góð og viðmælendur samvinnufúsir.  

 

4.1.   Viðtöl  

Þegar viðmælendur voru valdir var haft í huga skilgreining Aplin (2002), þar að segja að 

menningararfurinn verður til með túlkun almennings, fagaðila og/eða pólitíkusa. Ásamt því að 

huga að aldri viðmælandans. Viðmælendur mínir voru 17 talsins, þ.e. ungmenni, eldri 

borgarar, sagnfræðingur og fyrrum oddviti og formaður bæjarráðs, núverandi formaður 
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bæjarstjórnar Árborgar og framkvæmdarstjóri Gónhóls. Viðtölin voru allt í allt 5 talsins og 

flest viðtölin voru tekin á Eyrarbakka, eitt á Selfossi, en tvo fóru í gegnum tölvupóst.  

 

4.1.1.   Ungmenni 

Einn morgun í nóvember 2011 voru nemendur í 9. og 10. bekk Barnaskólans á Eyrarbakka 

spurðir út í hvað einkenndi Eyrarbakka og hver menningararfur hans væri. Nemendurnir voru 

allt í allt 8, 6 strákar og 2 stelpur. Stoltið leyndi sér ekki í umræðunni um Eyrarbakka og voru 

þau mjög áhugasöm. Það sem stóð uppúr hjá þeim voru áþreifanlegir staðir á Eyrarbakka. Líkt 

og „Húsið“ og gömlu húsin almennt. Barnaskólinn og saga hans var líka mjög ofarlega í huga 

þeirra enda stunda þau nám við skólann og hafa verið frædd um sögu hans ásamt því að 

stunda nám í kennslustofum sem voru byggðar árið 1913 . Það sem kom þó mest á óvart var 

að þau nefndu slippinn sem hluti af menningararfi Eyrarbakka. Slippurinn var staðsettur 

austan við frystihúsið, við hliðina á Vesturbúð sem er núverandi verslun á Eyrarbakka. 

Starfsemi Slippsins var á árunum 1954-1967 og því 44 ár liðin síðan hann var starfræktur.  

Hugsanlega má rekja áhuga þeirra á slippnum til þess að á hverju ári er haldin Aldarmótahátíð  

sem endar með varðelda og söng á slippsplaninu. Menningarmiðstöðin Gónhóll var ekki 

mikið í umræðunni og þá skýringu fékk ég hjá skólastjóranum að lítil dagskrá sé fyrir þennan 

markhóp í Gónhól. 

 

4.1.2.   Eldriborgarar  

Eftir að hafa lokið viðtölunum við nemendur barnaskólans tók ég viðtöl við eldri þorpsbúa til 

að heyra viðhorf og skoðun þeirra á menningararfinum. Viðmælendurnir voru hjónin Óskar 

Magnússon fyrrum skólastjóri og Þórunn Vilbergsdóttir ásamt hjónunum Guðrúnu 

Thorarensen og Herði Thorarensen. Þegar hjónin voru spurð út í hver menningararfur 

Eyrarbakka væri kom upp fjörug umræða um menningarlífið á staðnum um miðja síðustu öld. 

Fram kom hjá þeim að menningastraumarnir sem komu frá Húsinu ásamt 

kaupmannsfjölskyldunni væri stór hluti af menningararfi Eyrarbakka. Félagslífið sem hélst í 

hendur við vertíðavinnuna ásamt verkalýðsbaráttunni var ofarlega í huga þeirra. 

Verkalýðsfélagið Báran og réttindi fólks um að fá greitt í peningum en ekki í vörum eða í 

brauðmiðum eins og ríkti áður var mikið til umræðu við kaffiborðið enda voru viðmælendur 

mínir þátttakendur í sjálfri baráttunni og var þeim  t.d. ofarlega í huga: „þegar við stálum 

verkalýðsfélaginu“. Starfsemi Ungmennafélagsins og Eyrarbekkingafélagsins var rædd ásamt 
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böllunum sem tengdust árstíðunum meðal annars voru „Rokkböllin“ nefnd sem voru haldin á 

haustin frá 1940 til 1945.  Saga frystihússins barst í tal og gátu þau hjónin rakið sögu þess frá 

stofnun eins og það hafi gerst í gær. Stofnun og saga Bakkabíósins barst einnig í tal þar sem 

tekjur bíósins vor nýttar til að kaupa píanó og stofna Tónlistarskóla Eyrarbakka. Viðmælendur 

einskoruðu umræðuna mikið við miðja 20. öld eða þá tíð sem þau voru ung og virk í 

samfélaginu en umræðan styrkir kenningu Aplin (2002) að menningararfurinn geti verið 

persónubundinn og miðast við upplifun fólks á honum.  

 

4.1.3.   Fagaðilar 

Þegar talað er við fagaðila um menningararf  Eyrarbakka koma fram aðrar áherslur en þó í 

bland við það sem hér á undan hefur komið fram. Viðmælendur voru hjónin Inga Lára 

Baldvinsdóttir sagnfræðingur sem hafði einnig veg og vanda af gerð bókarinnar „Margur í 

sandinn hér markaði slóð“ (1998), ásamt Magnúsi Karel Hannessyni síðasta oddvita 

Eyrarbakkahrepps. En bók Ingu Láru fjallar um sögu Eyrarbakka í myndum og máli. Þegar 

þau voru spurð út í menningararf Eyrarbakka þá nefndu þau gömlu húsin og mikilvægi þess 

að vernda upprunalegt útlit þeirra og viðhalda gömlu byggðinni. Þau nefndu einnig árhrif 

dönsku kaupmannanna sem bjuggu í Húsinu og menningarstraumana sem komu þaðan. 

Danska menningin mætti bændamenningunni sem var fyrir. Menningarinnblásturinn sem kom 

frá Húsinu á sínum tíma erlendis frá, gaf fólki innblástur og drifkraft til að stofna félög. Var 

hann því til þess að félagsvakningin hófst snemma á Eyrarbakka miðað við aðra þéttbýlisstaði 

á Íslandi. Altaristaflan í Eyrarbakkakirkju var líka einn af þeim mikilvægum gripum sem þau 

hjónin nefndu og þótti þeim synd að aðgangur ferðamanna að henni sé svo takmarkaður.  

Sú menning og þá sérstaklega menningin sem Húsið og fólkið sem bjó þar, gaf af sér 

ríkan menningararf sem Eyrarbakki og Eyrbekkingar lifa með nú og með komandi 

kynslóðum. Þegar hjónin voru spurð út í túlkun og vitund fólks á menningararfi Eyrarbakka 

tóku þau fram að hann túlkast meðal annars í húðflúrum sem nokkrir Eyrbekkingar bera. En 

nokkrir hafa látið húðflúra merki Eyrarbakka á handlegg sér. Húðflúrið má túlka sem svo að 

einstaklingurinn byggir sjálfmynd sína og stolt að hluta til á því byggðarlagi sem hann kemur 

frá, eða sé ákveðið tjáningarform eins hóps til annars líkt og fræðingurinn Laurajane Smith 

(2006) tekur fram. Þegar hjónin voru spurð út í hvort þeim fyndist Eyrbekkingar meðvitaðir 

um menningararf Eyrarbakka svöruðu þau að nú hafi næstum því öll þjónustu og verslun 

verið flutt á Selfoss, en það sem stendur eftir er menningin sem var alltaf til staðar en fólk var 
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kannski ekki eins meðvitað um hana vegna annars þess sem þá var í boði. Eða hugurinn náði 

ekki svo langt inná við að menningin fengi að skína. Eyrbekkingar urðu meðvitaðri um 

menningararf sinn þegar endurminningar Ásgríms Jónssonar listamálara komu út með 

frásögnum úr Húsinu. Fleiri höfunda og listamenn má nefna, t.d. Sigurjón Ólafsson 

myndhöggvari, ásamt fleirum sem voru frá Eyrarbakka eða höfðu dvalist hér um lengri eða 

skemmri tíma og gáfu staðnum ákveðna ímynd. Einnig hafa Eyrbekkingar orðið meðvitaðri 

um menningararfinn í tengslum við menningartengda ferðaþjónustu vegna bágra 

atvinnumöguleika í þorpinu. „Neyðin kennir naktri konu að spinna“. 

 

4.1.4.   Pólitískur aðili 

Viðmælandinn er Ari Björn Thorarensen forseti bæjarstjórnar. Túlkun menningararfs stjórnast 

mikið á pólitískum ákvörðunum. Í Árborg líkt og í öðrum sveitafélögum hefur verið mörkuð 

menningarstefna, eða menningarplagg líkt og viðmælandinn minn vildi frekar kalla það og 

notað til hliðsjónar þegar menningarmál eru rædd. Þegar Ari var spurður um hvaða aðilar hafa 

áhrif á menningarmál á Eyrarbakka kom í ljós að það eru pólitískt kjörnir fulltrúar 

sveitarfélagsins ásamt ráðum sem koma að málum sem snerta Eyrarbakka. Héraðsnefnd 

Árnessýslu hefur einnig mikil áhrif á menningarmál Eyrarbakka þar sem hún ber meðal 

annars ábyrgð á Tónlistarskólanum, Byggðarsafninu og Listasafni Árnessýslu. Menningarráð 

Suðurlands hefur líka eitthvað að segja þar sem ráðið útdeilir styrkjum til hinna ýmsu 

menningarmála. Þegar Ari varð spurður út í stefnu bæjarstjórnar Árborgar í menningarmálum 

þá er það þannig að bæjarstjórn vill ekki skipta sér beint af menningarverkefnum heldur styðja 

við þau með fjárframlögum. Sveitarfélagið stendur ekki beint að markaðsmálum þegar að 

menningarmálum kemur heldur fara slík verkefni í gegnum Markaðsstofu Suðurland. Ari tók 

fram að styrkjakerfi fyrir minni auglýsingar og markaðsmál er hægt að nálgast á heimasíðu 

sveitarfélagsins. Ari varð spurður um hinn nýja Suðurstrandarveg og þá möguleika sem hann 

kann að hafa fyrir ferðaþjónustuna í sveitarfélaginu. Sú umræða hefur farið fram hjá 

bæjarstjórninni en ekkert ákveðið í þeim málum. 

Ari var spurður út um framtíðarsýn og plön hjá bæjarstjórninni varðandi stöðu 

Eyrarbakka en um þessar mundir er verið að gera nýtt deiluskipulag fyrir gamla hluta 

þorpsins. Og eru meginmarkmiðin með skipulaginu að tryggja og varðveita gömlu húsin og 

byggðina. Einnig er í skoðun að laga gangstéttir og fá nýja ljósastaura í gömlum stíl. Árborg 

hefur einnig fengið pening í arf sem það hefur nýtt sér til að kaupa Kirkjubæ á Eyrarbakka 
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sem mun nýtast sem viðbótarhúsnæði fyrir Byggðarsafnið. En Kirkjubær stendur vestan við 

Húsið. Kirkjubær er lítið alþýðuhús og mun það fá það hlutverk að sýna minjar og ímynd 

alþýðunnar. Mun Kirkjubær fá það hlutverk að vera andstæða við Húsið.  

 

 

4.2. Viðhorfskönnun 

 

4.2.1.   Könnunin og úrtak 

Almenningur hefur mikið að segja þegar kemur að túlkun menningararfsins ásamt túlkun 

fræðimanna og pólitíkusa. Til að fá gott yfirlit yfir skoðun almennings á arfinum var lögð 

fyrir viðhorfskönnun. Könnunin er tvískipt þar sem annars vegar var lögð áhersla á skoðun 

fólks á spurningunum „hvað finnst þér vera hluti af menningararfi Eyrarbakka“ og hins vegar 

„hversu mikils virði er þér menningararfurinn“. Spurt var um, aldur og búsetu. Tilgangurinn 

með að spyrja um aldur tengist þeirri kenningu að túlkun menningararfsins breytist eftir aldri 

en síðan verða þær bornar saman við viðtölin sem ég tók við unga fólkið og eldriborgarana. 

Búseta getur haft mikið að segja um persónuleg tengsl viðkomandi við menningararfinn. 

Almenningur var spurður út í skoðun hans á sem hann telur að tilheyri menningararfi 

Eyrarbakka. 

Þegar spurningarnar og staðhæfingarnar, sem tengjast virði, voru samdar þá var miðað 

við ástralska rannsókn frá árinu 2005 og ber enska heitið Valuing the Priceless: The Value of 

Historic Heritage in Australia. En rannsóknin lagði fram viðhorfskönnun til að rannsaka 

skoðun og viðhorf samfélagsins á virði ástralska menningararfsins. Spurt var um áhrif  

menningararfsins á samfélagið og möguleika þess. Yfirlit um virði nytja og virði án nytja voru 

haft í huga við að virðisgreina staðhæfingarnar.  

Með staðhæfingunni: Að varðveita menningararf  Eyrarbakka er mikilvægt til að auka 

möguleika á atvinnu á svæðinu, var verið að skoða beint nytjavirði eða hagrænt virði, tekjur 

menningararfsins og áhrif hans á atvinnulífið.  

Með staðhæfingunni: Menningararfur Eyrarbakka er hluti af ímynd Eyrarbakka, er    

verið að skoða tilvistargildi menningararfsins, það er að segja er hann til staðar?  
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Með staðhæfingunni: Það er mikilvægt fyrir mig að varðveita staði á Eyrarbakka sem 

geyma menningarminjar, þó ég eigi aldrei eftir að heimsækja þá, tengist valkostavirði 

neytanda menningararfsins um möguleika á að neyta hans í framtíðinni.   

Með staðhæfingunni: Að hafa mögulegan aðganga að menningararfi Eyrarbakka 

hefur jákvæða áhrif á líf mitt, segir til um virði arfsins án nytjar. 

Með staðhæfingunni: Það er mikilvægt að kenna börnum um sögu Eyrarbakka, er 

verið að skoða óskavirði menningararfsins.  

Allar þessar staðhæfingar segja til um virði menningararfsins á beinan eða óbeinan 

hátt. Einnig var spurt, hversu mikla upphæð einstaklingur væri sjálfur til í að borga ár hvert til 

að vernda og varðveita menningararf Eyrarbakka. Kenningar Arjo Klamer tengjast síðustu 

tveimur spurningunum, hann metur virði eða auð menningar byggðarlags út frá hversu 

aðlaðandi það er að búa í byggðarlaginu og hversu eftirsótt það er fyrir fólk að heimsækja 

það.  

 

 

4.2.2.   Niðurstöður 

Viðhorfskönnunin var gerð í febrúarmánuði 2012 og tóku 91 þátt í henni. Þar af voru  27 % 

karlar á móti 73% konum.  Viðhorfskönnunin var opin öllum og var kynnt á facebook og með 

tölvupóstum. Aldurskiptingin var einsleit þar sem 49% þátttakanda voru á bilinu 25 til 35 ára. 

21% voru á aldurbilinu 36-45 ára. Búseta þátttakanda var mest af höfðaborgasvæðinu eða um 

einn þriðji. Hlutfall Eyrbekkinga í könnuninni var aðeins 21 % heldur minna en ég vonaðist 

eftir. Næst flestir bjuggu erlendis eða 29% en þeir sem búa erlendis voru flestir Íslendingar 

þar sem könnunin fór fram á íslensku og kynnt með íslenskum miðli. Þegar spurt var um 

mikilvægi þess að varðveita menningararf Eyrarbakka til að auka möguleika á atvinnu á 

svæðinu (sjá töflu 1) voru 53 % mjög sammála og einn þriðji sammála. Aðeins 11% voru 

hlutlausir.   
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Tafla 1   Að varðveita menningararf Eyrarbakka er mikilvægt til að auka 

möguleika á atvinnu á svæðinu. 
 

 

 

Varðandi staðhæfinguna, að hafa mögulegan aðgang að menningararfi Eyrarbakka hefur 

jákvæði áhrif á líf mitt, var einn þriðji hlutlaus (Sjá töflu 2). En 31% sögðust vera mjög 

sammála og 30% voru sammála þar á leiðandi voru 61% þátttakanda sem voru mjög sammála 

eða sammála. Með þessari staðhæfingu er verið að skoða óbeint nytjavirði menningararfs 

Eyrarbakka. 

 

Tafla 2   Að hafa mögulegan aðgang að menningararfi Eyrarbakka hefur    

jákvæði áhrif á líf mitt. 
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Valgildi (e. option value) menningararfsins var rannsakað með því að spyrja hversu  

mikilvægt það er fyrir einstaklinga að varðveita staði á Eyrarbakka sem geyma 

menningarminjar, þó ég eigi aldrei eftir að heimsækja þá, voru flestir eða 82% mjög sammála 

og sammál spurningunni 14% hlutlausir og 3% ósammála eða mjög ósammála.  

94% þátttakenda voru mjög sammála og sammála því að menningararfur Eyrarbakka 

væri hluti af ímynd Eyrarbakka 4,5% hlutlausir og aðeins 1% ósammála. Þessi niðurstaða 

sýnir framá og styður fyrri rannsóknir að ímynd Eyrarbakka sé afar skýr. En í rannsókn sem 

Atvinnuþróunarnefnd Árborgar lét gera árið 2002 komu einnig í ljós skýr séreinkenni 

Eyrarbakka og tekið var fram að fremur fáir bæir á landinu væru með svo skýra ímynd. Dæmi 

um bæi sem hafa sterka ímynd eru til dæmis síldarímynd Siglufjarðar og jöklaímynd 

Snæfellsness (Rögnvaldur Guðmundsson, 2002, bls. 89).  

Staðhæfingar voru samdar til að svara spurningunni hvað væri hluti af  menningararfi 

Eyrarbakka. Þessar spurningar voru samdar eftir viðtöl við Eyrbekkinga (sjá 

viðhorfskönnunina í heild sinni í viðauka 2). Niðurstaða viðhorfskönnunarinnar sýnir að (sjá 

töflu 3) flestir nefna sögu verslunarinnar, Húsið og gömlu húsin og þar á eftir Barnaskólann. 

 

Tafla 3.  Hvað er hluti af menningararfi Eyrarbakka. 
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Þátttakendur höfðu einnig möguleika á að koma sinni skoðun á framfæri og skrifa 

hvað þeim fyndist vera hluti af menningararfi Eyrarbakka. Fjöldi ólíkra skoðana komu fram 

og það sem var mest nefnt var götumyndin, gömlu húsin og bæjarbragurinn.  

Tafla 4. Hvað finnst þér vera hluti af menningararfi Eyrarbakka? 
 

 

Mikilvægur þáttur í að varðveita menningararf Eyrarbakka felst í að kenna komandi 

kynslóðum um sögu hans. En í könnuninni var spurt um mikilvægi þess að kenna börnum um 

sögu Eyrarbakka. Hér er einnig verið að skoða önnur virði án nytja eða óskavirði 

menningararfsins.  En 82,5% voru mjög sammála og sammála að mikilvægt væri að miðla 

sögu Eyrarbakka en 13,2% voru hlutlausir. 

Umræðan um hvort og hversu mikið ríki og sveitafélög eigi að taka þátt í að vernda og 

varðveita menningarminjar hefur alltaf verið í deiglunni. En 56% þátttakenda könnunarinnar 

voru sammála um að ríki og/eða sveitafélög ættu að setja mikinn forgang á verndun og 

varðveislu menningarminja á Eyrarbakka á meðan 16,7% sögðust vildu hafa forganginn 

minni.  24% voru þó hlutlausir. Til að skoða beint virði menningararfsins voru þátttakendur 

spurðir  hversu háa upphæð þeir væru tilbúnir að borga, ár hvert, í tiltekin sjóð (eða með 

aukningu skatta) til þess að vernda og varðveita menningaminjar á Eyrarbakka. Þessi 

spurningu tengist virði menningararfs Eyrarbakka á hagrænan hátt. Virði vöru færi eftir því 

hversu háa upphæð einstaklingur væri tilbúinn til að greiða fyrir hana (Navrud og Ready 

2002, bls. 10).  

Auðveldara er að finna virði vöru ef hún hefur markaðsverð. En þar sem 

menningararfur hefur yfirleitt ekki markaðsverð er erfiðara að finna út virði hans. Af 91 

þátttakanda var það 71 sem svöruðu spurningunni  eða 78% (sjá töflu 5. og 6.). Dræm þátttaka 

má kannski rekja til eðli spurningarinnar, en hún byggist mikið á persónulegu mati 
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þátttakandans og því erfitt að verðleggja menningararfinn á hagrænan hátt. Líklegt er að 

mögum hafi fundist spurningin framandi og óeðlilegt að leggja fyrir peninga í að vernda og 

varðveita menningararf sem er ekki skilgreindur nánar. Kannski hefði verið auðveldara ef 

fyrirfram ákveðið verkefni hefði verið tilgreint. Af þeim 71 sem svöruðu spurningunni þá var 

það 54 eða 76% sem voru tilbúnir að borga, ár hvert í tiltekin sjóð (eða með auknum skatti) til 

þess að vernda og varðveita menningarminjar á Eyrabakka. Að meðaltali voru þessir 71 

tilbúnir að borga 2.437 kr. en lægsta upphæðin var 500 kr. en sú hæsta 50.000 kr. Flestir voru 

tilbúnir að borga 1000 kr. ár hvert eða 17 einstaklingar. Aftur á móti voru 17 einstaklingar af 

71 eða 24 % sem voru ekki tilbúnir að borga. Sjá má í töflu 5 hve margir voru tilbúnir að 

borga ákveðnar tilgreindar upphæðir.   

 

 

 

Tafla 5.   Þær upphæðir sem þátttakendur voru tilbúnir að borga. 
 

Fjármagn Þátttakendur Hlutfall þátttakanda 

0 kr. 17 23,9% 

500 kr. 12 16,9% 

1.000 kr. 17 23,9% 

2.500 kr. 12 16,9% 

5.000 kr. 10 14,1% 

10.000 kr. 2 2,8% 

15.000 kr. 0 0,0% 

50.000 kr. 1 1,4% 

Samtals: 71 100% 

 

Þegar búseta fólks og hvort og hversu mikið það var tilbúið að borga, ár hvert í sjóð, 

var greind kom í ljós að niðurstöðurnar voru ómarktækar þar sem of margir svöruðu ekki 

spurningunni og þá sérstaklega þeir sem eru frá Eyrarbakka. Og því ekki hægt að segja að  

Eyrbekkingar væru viljugri til að borga en aðrir vegna persónulegra og félagslegra tengsla við 

menningararfinn. Ellefu af nítján Eyrbekkingum voru tilbúnir að borga eða 58% en 7 eða 37% 

svöruðu ekki spurningunni. Með því að svara ekki þá segir það ekki til um að þeir væru ekki 

tilbúnir að borga og því gætum við gefið okkur þær forsendur að þessir mundu vilja borga ef 
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svo þá væru það 95% Eyrbekkinga sem væru reiðubúnir að borga í sjóð eða með auknum 

skatti. 

Tafla 6    Dreifing þátttakenda eftir búsetu  
 

Búseta Þátttakendur Vilja 
greiða 

% Vilja ekki 
greiða 

% Svöruðu 
ekki sp. 

% 

Á Eyrbekkingar  19 11 58% 1 5% 7 37% 

Á  Suðurlandi  10 6 60% 2 20% 2 20% 

Á höfuðborgarsvæðinu 30 16 53% 7 23% 7 23% 

Á landsbyggðinni 6 5 83% 1 17% 0 0% 

Erlendis 26 16 62% 6 23% 4 15% 

Samtals: 91 54 59% 17 19% 20 22% 

 

Flestir þeir sem voru tilbúnir að greiða voru búsettir á höfuðborgarsvæðinu og þeir 

sem búa erlendis, en hlutfallslega voru einstaklingar sem búa á landsbyggðinni sem voru mest 

tilbúnir að greiða eða 83%. Því er erfitt að segja til um hvort búseta hafi áhrif á ákvörðun 

einstaklinga þegar spurningunni var svarað.  

Þegar aldur þátttakanda er skoðaður kemur það í ljós að þátttakendur á aldrinum 17-25 

ára voru viljugastir að borga eða 86% þeirra. Aldurinn frá 46-55 ára höfðu minnstan vilja til 

að borga. Þátttakendur á miðjum aldri voru síst viljugir og var ein athugasemd frá einum 

þátttakanda að hann væri nýútskrifaður og ætti bara skuldir. 

Tafla 7.   Aldur þeirra sem voru tilbúnir að borga 
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Þegar þátttakendur voru spurður hvort þeir gætu hugsað sér að búa á Eyrarbakka 

svöruðu 21 % já 26% þátttakenda voru kannski tilbúnir að búa á Eyrarbakka en 33% höfðu 

ekki áhuga á að búa þar. 19% þátttakenda eru búsettir á Eyrarbakka nú þegar og því hægt að 

segja að 40% væru tilbúnir að búa á Eyrarbakka. Samkvæmt kenningum Arjo Klamer þá 

metur hann  virði og auð menningar hversu aðlaðandi það er að búa í byggðarlaginu og hversu 

eftirsótt það er fyrir fólk að heimsækja það (Kalmer, 1996, bls. 468). Samkvæmt þessu 

niðurstöðum þá er tveir þriðju tilbúnir að íhuga það að búa í byggðarlaginu. En þegar ég 

skoðaði hversu eftirsótt það er að heimsækja Eyrarbakka þá voru það 95% höfðu áhuga á að 

því, en aðeins 4,4% höfðu ekki áhuga. Eyrarbakki er mjög vel staðsettur og stutt frá 

höfuðborginni og hefur það líklega áhrif á hversu margir höfðu áhuga á að heimsækja 

Eyrarbakka. Það hefði verið gagnlegt að skoða hversu margir hafa komið til Eyrarbakka og 

hversu oft.  

Þegar spurt var út í ferðatengda þjónustu töldu 90% þátttakanda að menningartengd 

ferðaþjónusta væri mjög mikilvæg og/eða mikilvæg fyrir Eyrarbakka og 88% vildu sjá aukna 

ferðaþjónustu í þorpinu.  

Möguleiki á að Eyrarbakki geti orðið gróskumikið menningar- og ferðamálaþorp er 

mikill ef rétt er haldið á spilunum. Menningararfur Eyrarbakka gegnir þar stóru hlutverki. 

Mikilvægt er því að gera sér grein fyrir honum og gera sér grein fyrir mikilvægi þess að 

vernda og varðveita hann. Ferðaþjónusta er sívaxandi atvinnugrein og er orðin stærsta 

atvinnugrein heims (WTO 2008).  Á Íslandi fjölgar erlendum ferðamönnum að jafnaði um 

5,3% á ári, síðastliðin 10 ár. Árið 2010 komu 495 þúsund gestir til landsins eða 200 þúsund 

fleiri en árið 2000 (Samtök ferðaþjónustunnar, 2010). Ferðamálastofa Íslands greinir í heftinu 

Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum, mars 2011 að 11,6 % Íslendinga heimsóttu Eyrarbakka árið 

2010. Ef við berum þessar niðurstöður við aðra staði á Suðurlandi þá heimsóttu 28,1% 

Íslendinga Þingvelli, Gullfoss og Geysi, 13,4% Vík í Mýrdal og 11,9 Skóga (Ferðamálastofa, 

2011, bls.18). Miðað við þessar tölur á Eyrarbakki mikla möguleika á að verða gróskumikið 

ferðamannaþorp. Staðsetning Eyrarbakka er hefur mikil áhrifa á ferðamálaþjónustuna enda 

þorpið í bíltúrsfjarlægð frá höfuðborginni. Einnig býður Suðurstrandarvegar uppá marga 

möguleika á að laða að straum ferðafólks til Eyrarbakka.   
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5.  Niðurstöður og umræður 

 

5.1.   Helstu niðurstöður 
Hér hefur verður fjallað um helstu þætti sem koma að menningararfi og sögu Eyrarbakka. Til 

þess að komast að niðurstöðu og svari við rannsóknarspurningunni, „hver er menningararfur 

Eyrarbakka, hvernig er best að varðveita hann og hvers virði er hann fyrir íbúana og 

samfélagið?“ var rýnt í notkun á hugtökunum menning, arfur og menningararfur ásamt 

hugtökunum virði, virðismat og virðisgreining. Til að geta svarað hver menningararfurinn sé 

þá voru skoðaðar kenningar um túlkun menningararfsins ásamt mikilvægi þess að vernda og 

varðveita hann. Til að svara hvers virði menningararfurinn sé fyrir Eyrbekkinga þá voru 

kenningar um  menningarlegt og félagslegt virði skoðaðar ásamt kenningum um áþreifanlegt 

og óáþreifanlegt virði.  

 

5.2.  Hver er menningararfur Eyrarbakka? 
Menningararfur verður ekki til að sjálfum sér heldur er hann túlkaður af einstaklingum líkt og 

fræðimaðurinn Aplin tók fram í kenningum sínum. Menningararfur Eyrarbakka var túlkaður 

með viðtölum og könnunum með þátttöku Eyrabekkinga, fræðimanna, pólitíkusa og 

almennings. Menningararfur Eyrarbakka er bæði áþreifanlegur og óáþreifanlegur. Auðveldast 

er að benda á áþreifanlegan þátt hans en það er án nokkurs vafa elsta hús á Suðurlandi, Húsið 

ásamt litlu alþýðuhúsunum sem skapa götumynd Eyrarbakka og gefur þorpinu sérstöðu sína 

og ímynd. Litlu alþýðuhúsin gefa götumyndinni ákveðinn sjarma bæði í arkítektúr sínum og 

sögu. En húsin er merkt með nafni sem gerir þau mun persónulegri. Húsin hafa því meiri virði 

fyrir vikið. Margir einstaklingar hafa séð virði í húsunum og nýtt þau til búsetu heilsárs eða 

sem sumarhús eða undir gistiheimili. Götumyndin hefur einnig mikla sérstöðu enda ekki á  

mörgum stöðum á landinu þar sem svo mörg gömul hús eru svo vel varðveitt.  Götumyndin 

og gömlu húsin voru oft nefnd þegar þátttakendur í viðhorfskönnunni voru spurðir út í 

menningararf Eyrarbakka og voru 90% mjög sammála og sammála um að gömlu húsin væru 

hluti af menningararfinum.  

Húsið á Eyrarbakka er eitt af kennileitum í þorpinu. Húsið var byggt 1765 og gerir það 

að elsta íbúðarhús úr timbri á Suðurlandi og í hópi elstu húsa landsins og fyrir það eitt og sér 

hefur það því mikið byggingarlegt virði. Það var einnig höfuðtákn verslunarrekstrar á 

Eyrarbakka allt frá byggingu þess. Húsið var íbúðarhús kaupmanna Eyrarbakkaverslunar en 
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lengst af voru eigendur þess danskir. Koma dönsku kaupmannanna og fjölskyldna þeirra til 

Eyrarbakka hafði mikil áhrif á samfélagið. Eyrbekkingar fengu tækifæri til að kynnast nýjum 

menningarstraumum og tækniundrum. Lefolii-fjölskyldan hafið mikið að segja um þá 

menningu sem ríkti á Eyrarbakka og er áhugavert að skoða hvort þau hafi verið meiri 

áhrifavaldar á menningu Eyrarbakka í samanburði við danskar kaupmannsfjölskyldur til 

dæmis á Akureyri. Húsið var á þessum tíma menningarhús sem bæði hýsti og hvatti listamenn 

líkt og Ásgrím Jónsson og Pál Ísólfsson áfram í list sinni ásamt því að laða að sér listamenn 

sem fengu að gista í húsinu. Þessir listamen fluttu hróður hússins víða. Slíkur hróður hefur 

áhrif á mótun menningararfsins og gefur honum virði. Ásgrímur Jónsson gaf út 

endurminningar sínar en þar lýsir hann dvöl sinni í Húsinu. Með tilkomu þessara bókar varð 

mikil vakning um sögu Hússins og sögu Eyrarbakka sem leiddi til þess að Eyrbekkingar voru 

meðvitaðri um varðveislu menningar og sögu Hússins og þar af leiðandi menningararf 

Eyrarbakka.     

Verslunarrekstur hefur alltaf verið stór þátt í lífi Eyrbekkinga þó nú sé lítið um hann í 

þorpinu en á sér stóran sess í ímynd Eyrarbakka. Blómatíð Eyrarbakka var þegar dönsku 

kaupmennirnir ásamt Eyrarbakkaversluninni voru upp um aldamótin 1900 og var þá helsti 

verslunarstaður Suðurlands ásamt því að vera með stærstu innflutningshöfnum á landsins. 

Ímynd verslunarrekstrarins endurspeglast í starfsemi Menningarmiðstöðvarinnar Gónhóls þar 

sem starfsemi hennar byggist á arfi gömlu verslunarinnar. Hugmyndin um að byggja þorp  

gamalla húsa inní gamla frystihúsinu byggir á sama arfi. Veitingahúsið Rauða Húsið nýtir sér 

einnig arf fortíðarinnar og tengir húsnæðið sem var byggt sem vefnaðarverslun Guðmundu 

Nielsen úr Húsinu. Þar er menningararfurinn nýttur til að skapa stemmningu fyrir viðskipavini 

og fá þá til að tengjast fortíðinni. Enda líkt og Lowenthal segir fólk sé með fortíðaþrá á háu 

stigi. Það er kannski erfitt að nýta ekki menningararfinn í slíkum rekstri þar sem staðsetning 

veitingarhússins er við hliðin á Húsinu og kirkjunni. Stór hluti viðskiptavina Rauða hússins 

sækja einnig söfnin og öfugt. Arfur verslunarinnar sést víða um þorpið og má því segja að 

hann sé stór hluti af menningararfi  Eyrarbakka. Í viðhorfskönnunni voru þátttakendur 93% 

mjög sammála eða sammála um að verslunarsagan væri hluti af menningararfi Eyrarbakka.  

Verslun og húsin á Eyrarbakka er hluti af arfi sem auðvelt er að benda á þar sem hann 

er mjög áþreifanlegur og hlutbundin í húsunum og við erum oft minnt á hann til dæmis á 

Aldamótahátíðinni. En erfiðara er að benda á  menningararf sem er óáþreifanlegur og er 

kannski ekki eins vel varðveittur. En samkvæmd kenningum Aplin (2002) þá er sá arfur sem 

er óáþreifanlegur hluti af atferli mannsins og getur legið meðal annars í lifandi listum, 
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verkþekkingu og siðum. UNESCO samþykkti árið 2003 sáttmála um verndun óáþreifanlegs 

menningararfs. Þar sem menningararfurinn er skilgreindar sem framkvæmd, framsetning, 

tjáning, þekking, færni, að meðtöldum tengdum verkfærum, hlutum, minjum og rými sem 

samfélög, hópar og jafnvel einstaklingar telja hluta af menningararfi sínum (Abdulqawi 

Yusuf, 2007, bls. 297).  

Félagsvakningin sem átti sér stað uppúr aldamótum er þáttur í sögu Eyrarbakka sem 

ekki er eins mikið varveitt en er þó ofarlega í huga Eyrbekkinga sem upplifuðu hana. Það kom 

glampi í augu þeirra viðmælanda sem rætt var við þegar þau byrjuðu að tala um allar þær 

skemmtanir sem hin ýmsu félög stóðu fyrir. Einnig var tekið fram af viðmælendum mínum 

hversu móttækilegir Eyrbekkingar voru fyrir félagsvakningunni og þótti það oft á tíðum mjög 

sérstakt. Jákvæðni fyrir nýjum hugmyndum mátti ekki bara sjá meðal Eyrbekkinga með 

félagsvakningunni heldur kom hún einnig fram í dugnað og dirfsku þegar kom að 

atvinnulífinu. Því miðað við söguna þá hafa Eyrbekkingar alltaf verið fljótir að tileinka sér 

hluti. Dæmi um það er þegar verslunarreksturinn rann sitt skeið og sjávarútvegurinn var orðin 

aðalatvinnuvegurinn þá var barist fyrir því að stofna hraðfrystihús á Eyrarbakka og tóku allir 

Eyrbekkingar þátt í því með hlutabréfakaupum í frystihúsinu. Og þrátt fyrir ýmis bakslög voru 

sífellt nýjar lausnir fundnar og nýjar leiðir farnar og má þar helst nefna humarveiðar og 

vinnslu. Kartöflurækt var stunduð í stórum stíl og er enn talsverð og um skeið var stunduð 

þaravinnsla.  

Túlkun viðmælanda minna í rannsókninni sýndi sterk tengsl við kenningu Bourdieu  

um ‘heimkynni’ (e. habitus) en viðmælendur túlkuðu menningararfinn út frá sjálfum sér og 

sinni reynslu, það sem stóð þeim næst. Má nefna að í viðtölum við eldriborgara kom 

augljóslega fram mikill áhugi á kjarabaráttunni og stofnun Verkalýðsfélagsins Bárunnar og 

félagsandanum sem ríkti um miðja síðust öld. Á meðan unglingarnir sáu menningararfinn 

meira á hlutlægan hátt, þar að segja í gömlu húsunum, byggðarsafninu og barnaskólanum. 

Þetta sannar þá kenningu að túlkun okkar á menningararfinum breytist milli kynslóða og 

samfélagshópa. Eins og hefur komið fram tekur menningararfurinn stakkaskiptum með túlkun 

ólíkra kynslóða á honum. Einnig er hægt að segja að menningararfurinn mótist af 

atvinnulífinu í þorpinu þar sem það segir mikið um menninguna sem ríkir á þeim tíma.  
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5.3. Hvernig er best að varðveita menningararf Eyrarbakka? 
Menningararfur er best varðveittur með vitneskju og virðismati á honum. Hann verður til og 

varðveitist með sýningarhaldi, sagnfræðingum, söguskýrendum og almenningi sem varðveitir 

hann með því að draga athygli okkar að honum. Enda líkt og Aplin sagði þá er hann ekki 

alltaf sýnilegur öllum (Aplin 2002, bls. 35). Það er því mikilvægt að skilgreina 

menningararfinn til að greina hversu mikils virði hann er fyrir samfélagið. Virðisgreining á 

menningararfi, sem hefur ekki markaðsgildi. Hún getur verið snúin og oftast um persónulegt 

mat einstaklinga að ræða. Menningararfurinn er alltaf að taka stakkaskiptum því er 

nauðsynlegt að varðveita og skrásetja hann. Með komu Sjóminjasafnsins og síðan 

Byggðarsafni Árnesinga varð efling í varðveislu á áþreifanlegum menningarminjum ásamt 

stóru safni ljósmynda sem varðveitir söguna og lífið í þorpinu á myndrænan hátt ásamt 

fjöldanum öllum af sagnritum, ljósmyndabókum og skáldsögum sem hafa varðveitt sögu og 

menningu Eyrarbakka. Varðveisla húsanna sem skapa hina gömlu götumynd er, líkt og hefur 

komið fram áður, stór hluti af menningararfi Eyrarbakka.    

Fortíðin er að hluta til söluvara nútímans líkt og Brian Graham bendir á, sem er alltaf 

að endurmóta minningar og endurskrifa söguna (Brian Graham, 2005, bls. 30). Slíkar 

endurskriftir eiga á hættu að vera mistúlkaðar eða afbjagast með tímanum vegna eftirspurnar 

markaðarins. Viðskiptahugmynd Menningarmiðstöðvarinnar Gónhóls er að byggja 

eftirlíkingu af aldamótaþorpi innan dyra sem hefur að geyma ólík alþýðuhús sem eiga það 

sameignlegt að bera vitni byggingarstíl frá aldamótum 1900. En það sem ég set 

spurningarmerki við, er að húsin voru ekki frá Eyrarbakka og hafa enga fyrirmynd þaðan aðra 

en byggingarstílinn. Þó að húsin hafi svipaðan byggingarstíl þá hafa þau ekki menningarlegt 

gildi fyrir Eyrarbakka líkt og húsin þar hafa og er ég hrædd um að með tímanum hafi þær 

afleiðingar að afbjaga ímynd götumyndarinnar sem fyrir er í þorpinu.  

Valdimar Th. Hafstein (2003) tekur fram að vandi þess að rannsaka menningararfinn 

er að fræðimaðurinn sé oftast of seint á ferðinni með þeim afleiðingum að arfurinn hafi 

glatast. Gott dæmi um misheppnaða aðgerð var þegar árið 1950 kom í tals að bjarga 

Vesturbúðinni frá niðurrifi, án árangurs, töldu fræðimenn að mikil menningarverðmæti hafi 

glatast. Líkt og Húsið var Vesturbúðin höfuðtákn verslunarinnar. Mikill áhugi var árið 2007 

meðal bæjarbúa að endurreisa Vesturbúðina. En kostnaðurinn við verkefnið var áætlaður frá 

350 milljónum til 850 milljóna en verkefnið er ennþá á teikniborðinu og spurning er hvort 

Vesturbúðin hafi verið svo mikils virði að leggja beri í slíkan kostnað (Lýður Pálsson, 

munnleg heimild 10. janúar 2012).  
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Lowenthal benti á að mikilvægt væri fyrir samfélag að hafa vitneskju um fortíð sína til 

að skilja framtíð sína og að tengsl séu á milli persónulegrar sjálfsmyndar og sjálfsmyndar 

samfélags (Lowenthal, 1998, bls. 46).  Mikil vakning hefur orðið með tilkomu Byggðarsafns 

Árnesinga. Á Aldamótahátíðinni og fleiri hátíðum er sögu Eyrarbakka og menningar minnst. 

Arfurinn er sýnilegri en áður og ýtir það undir persónulega sjálfsmynd samfélagsins. 

Þorpsbúar og almenningur taka þátt í að viðhalda arfinum á sýnilega hátt með til dæmis 

þátttöku sinni á Aldamótahátíðinni. Með menninguna að vopni, líkt og Laurajane Smith 

(2006) benti á, bíður arfurinn uppá getu að þjappa hópnum og/eða samfélaginu saman og gefa 

honum sterka ímynd út á við.      

 

 

5.4. Hversu mikils virði er menningararfurinn fyrir íbúana og samfélagið?  

Menning Eyrarbakka á sér þá sérstöðu að hafa sterka ímynd. Virði menningarinnar má sjá 

meðal annars í hluta af atvinnustarfseminni í þorpinu. Þar sem menningin styður við starfsemi 

og ímynd til dæmis hjá Rauða húsinu. Þar eru ekki aðeins seldar veitingar sem hafa ákveðið 

hagrænt virði heldur menningaupplifun sem viðskiptavinir sækjast eftir. Sama má segja um 

Menningarmiðstöðina Gónhól. Þar styður menningin við starfsemina og gefur henni meira 

virði. Og þá má spyrja sig þeirrar spurningar hvort veitingahúsið og menningarmiðstöðin 

myndi lifa af ef menningin væri ekki til staðar. Á hinn bóginn er líka hægt að spyrja sig 

hversu mikið starfsemi þessarar fyrirtækja styður við varðveislu menningararfs þorpsins. 

Byggðarsafn Árnesinga, Húsið hefur byggingarlegt virði og hagrænt virði sem mælist í 

aðgöngumiðum að safninu. Húsið hefur einnig bæði félagslegt og menningarlegt virði fyrir 

samfélagið og íbúa þorpsins. Húsið sem höfuðtákn styður ímynd Eyrarbakka og sjálfsímynd 

þorpsbúa ásamt því að vera, að hluta til, félagsheimili þar sem Húsið stendur fyrir ólíkum 

viðburðum árið um kring. Einn viðburður er mér ofarlega í huga, sem lýsir þessu vel, sem er 

samsöngur við píanóið gamla í Húsinu á Jónsmessuhátíðinni. En þar safnast þorpsbúar á 

öllum aldri saman og syngja og njóta samverustundar í Húsinu.  Einnig má segja sem svo að 

öll sú sýnilega menning, þá á ég við að menningararfur sem Aldamótahátíðin, Rauða húsið og 

Gónhóll byggir rætur sínar á koma að mestu leiti frá Húsinu. Elsti starfandi barnaskóli á sér 

einnig tengingar við Húsið en þáverandi kaupmaður í Húsinu átti ásamt öðrum þátt í því að 

stofna skólann. Má því segja að saga og menning Hússins ásamt húsinu sjálfu hafi mjög mikið 

virði fyrir íbúana og samfélagið. Erfitt er að sjá fyrir sér Eyrarbakka án Hússins. En það kom 

til tals að rífa það áður en það var gert upp. Einnig má velta fyrir sér þeirri spurningu hvort 
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sjálfsímynd þorpsbúa væri önnur, en hún er í dag, ef Húsið hefði verið rifið niður á sínum 

tíma. Hver væri þá sérstaða Eyrarbakka? Sjávarútvegurinn og bátarnir höfðu þá kannski 

fengið meira vægi en hann fær í dag. Ef Sigurður heitinn Guðjónsson skipstjóri á Litla-Háeyri 

væri spurður í dag hver menningararfur Eyrarbakka væri þá hefði hann líklega nefnt 

árarskipið Farsæl og við myndum  líklega fá sama svar ef spurt hefði verið út í menningararf 

Eyrarbakka sumarið 1986 þegar sjóminjasafnið var opnað. Og kannski gátu fáir ímyndað sér 

að íbúðarhúsið hinu megin við Garðstúnið, Húsið, mundi innihalda svo mikið  menningarlegt 

virði fyrir þorpið. 
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Viðauki 1. Viðmælandalisti  
 

Anna Árnadóttir. Tölvupóstur 12. janúar 2012 

Ari Thorarensen. Viðtal 10. nóvember 2011 

Guðrún Thorarensen. Viðtal 9. nóvember 2011 

Hörður Thorarensen. Viðtal 9. nóvember 2011 

Inga Lára Baldvinsdóttir. Viðtal 8. nóvember 2011 

Magnús Karel Hannesson. Viðtal 8. nóvember 2011 

Nemendur í 9 og 10 bekk Barnaskólans á Eyrarbakka. Hópviðtal 7. nóvember 2011 

Óskar Magnússon. Viðtal 9. nóvember 2011 

Þórunn Vilbergsdóttir. Viðtal 9. nóvember 2011. 

 

Viðauki 2. Spurningalisti fyrir viðhorfskönnunina 
 

Menningararfur Eyrarbakka 

1) Kyn 

2) Aldur  

3) Búseta 

a. Á Eyrarbakka 

b. Á Suðurlandi 

c. Á höfuðborgarsvæðinu 

d. Á landsbyggðinni 

e. Erlendis 

 

4) Að varðveita menningararf Eyrarbakka er mikilvægt til að auka möguleika á 

atvinnu á svæðinu.  

a. Mjög sammála 

b. Sammála 

c. Hlutlaus 

d. Ósammála 
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e. Mjög ósammála 

 

5) Að hafa mögulegan aðgang að menningararfi Eyrarbakka hefur jákvæða áhrif á líf 

mitt.  

a. Mjög sammála 

b. Sammála 

c. Hlutlaus 

d. Ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

6) Það er mikilvægt fyrir mig að varðveita staði á Eyrarbakka sem geyma 

menningarminjar, þó ég eigi aldrei eftir að heimsækja þá.    

a. Mjög sammála 

b. Sammála 

c. Hlutlaus 

d. Ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

7) Menningararfur Eyrarbakka er hluti af ímynd Eyrarbakka.  

a. Mjög sammála 

b. Sammála 

c. Hlutlaus 

d. Ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

8) Húsið á Eyrarbakka er stór hluti af menningararfi Eyrarbakka.  

a. Mjög sammála 

b. Sammála 

c. Hlutlaus 

d. Ósammála 

e. Mjög ósammála 
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9) Verslunarsaga Eyrarbakka er stór hluti af menningararfi Eyrarbakka. 

a. Mjög sammála 

b. Sammála 

c. Hlutlaus 

d. Ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

10) Saga Barnaskólans á Eyrarbakka er stór hluti af menningararfi Eyrarbakka. 

a. Mjög sammála 

b. Sammála 

c. Hlutlaus 

d. Ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

11) Eyrarbakkakirkja er stór hluti af menningararfi Eyrarbakka.  

a. Mjög sammála 

b. Sammála 

c. Hlutlaus 

d. Ósammála 

e. Mjög ósammála 

12) Gömlu húsin er stór hluti af menningararfi Eyrarbakka. 

a. Mjög sammála 

b. Sammála 

c. Hlutlaus 

d. Ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

13) Saga Bjarna Herjólfssonar (að vera fyrstur evrópskra manna að sigla upp að 

meginlandi Ameríku) er stór hluti af menningararfi Eyrarbakka. 

a. Mjög sammála 

b. Sammála 

c. Hlutlaus 

d. Ósammála 
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e. Mjög ósammála 

14) Saga útgerðarinnar á Eyrarbakka er stór hluti af menningararfi Eyrarbakka.   

a. Mjög sammála 

b. Sammála 

c. Hlutlaus 

d. Ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

15) Hvað finnst þér vera hluti af menningararfi Eyrarbakka? 

 

16) Það er mikilvægt að kenna börnum um sögu Eyrarbakka.   

a. Mjög sammála 

b. Sammála 

c. Hlutlaus 

d. Ósammála 

e. Mjög ósammála 

 

17) Hversu mikinn forgang ætti ríki og/eða bær að setja á verndun og varðveislu 

menningarminja á Eyrarabakka? 

a. Mikinn 

b. Minni 

c. Hlutlaus 

d. Lítinn 

e. Engan 

 

18) Hversu mikilvæg er menningartengd ferðaþjónustan fyrir Eyrarbakka?  

a. Mjög mikilvæg 

b. Mikilvæg 

c. Hlutlaus 

d. Ekki mikilvæg 

e. Alls ekki mikilvæg 

 

19) Værir þú til í að sjá aukna ferðaþjónustu á Eyrarbakka?  
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20) Hversu háa upphæð værir þú til í að borga, ár hvert, í tiltekinn sjóð (eða með 

aukningu skatta) til þess að vernda og varðveita menningarminjar á Eyrarbakka?  

 

21) Gætir þú hugsað þér að búa á Eyrarbakka? 

 

22)  Hefur þú áhuga á að heimsækja Eyrarbakka? 
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