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Abstract 

Strandarkirkja in Selvogur provides a compelling story, a strong image, a great attraction and 

has a unique standard among churches for pledges. It stands alone by the ocean, attracting 

people of different nationalities and cultures. It is a symbol of the place, sacredness, culture, 

heritage, landscape and a fragile resource that needs caution in case of tourism development. 

This project will seek answers about Strandarkirkja as a destination for tourists with different 

backgrounds, expectations and interests and how important it is for the whole region. It has 

diverse role, of a parish church and sacred site, as a heritage and historical place and people 

often consider it as a must-see. The traffic has increased after the south coast road was opened 

so there is a reason to monitor the development and to be ready to respond if it‘s necessary. 

Interviews were conducted with four individuals involved with the church in different ways. 

They were asked about their experience of Strandarkirkja and their point of view for example 

the ever increasing tourism to this destination where the main attraction is peace and quiet. 
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Útdráttur  

Strandarkirkja í Selvogi hefur að geyma áhrifaríka sögu, sterka ímynd og mikið aðdráttarafl 

og hefur sérstöðu meðal kirkna vegna áheita. Hún stendur ein í kyrrðinni við ysta haf og 

dregur til sín fólk af ýmsum þjóðernum og frá ólíkum menningarheimum. Hún er 

tákngervingur fyrir staðinn, helgina, menninguna, arfleifðina og umhverfið og er viðkvæm 

auðlind sem þarf að fara varlega með ef farið verður í uppbyggingu ferðaþjónustu. Leitað 

verður svara við þeim spurningum hvort Strandarkirkja sé áfangastaður fyrir alla ferðamenn  

eða afmarkaðan hóp og hve mikilvæg er hún fyrir svæðið í heild. Hún gegnir margvíslegum 

hlutverkum sem sóknarkirkja og áheitakirkja, sem arfleifð og sögustaður og er kirkja sem 

fólki finnst það þurfa að hafa komið í. Umferð þangað hefur aukist eftir að 

Suðurstrandarvegurinn var opnaður og því er ástæða til að fylgjast með þróuninni svo hægt 

verði að bregðast við með einhverjum hætti ef þurfa þykir. Tekin voru viðtöl við fjóra 

einstaklinga sem tengjast kirkjunni á ólíkan hátt og voru þeir spurðir um upplifun þeirra af 

Strandarkirkju og viðhorf þeirra meðal annars til vaxandi ferðamannastraums á staðinn þar 

sem aðdráttaraflið er friður og ró.  

 

Lykilorð: Strandarkirkja -  áfangastaður -  áheit -  menning - arfleifð  
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1 Inngangur  

Á haustönn 2011 kom höfundur fyrst í Selvog í þeim tilgangi að kynna sér Strandarkirkju og 

skrifa litla ritgerð um menningararf sem auðlind. Staðnum hafði hún ekki kynnst áður og átti 

því ekki von á þeim sterku hughrifum sem hún varð fyrir þegar hún upplifði hann í fyrsta 

sinn. Brimið og fuglasöngurinn gáfu tóninn en samt var ótrúleg kyrrð yfir öllu sem færðist 

nærri samstundis yfir höfund sem stóð þarna og andaði djúpt að sér fersku sjávarloftinu. Eftir 

að hafa talað við heimamenn sem voru gestrisnir með afbrigðum og gengið um staðinn og 

setið í kirkjunni og skrifað og spáð og spekúlerað var ekki aftur snúið: ,,BA ritgerðin verður 

um Strandarkirkju“.  Strandarkirkja í Selvogi stendur tignarleg við Engilsvík og hefur að 

geyma áhrifaríka sögu, sterka ímynd og mikið aðdráttarafl. Til hennar leita innlendir sem 

erlendir gestir með ýmis erindi, hvort sem þau eru fyrirfram ákveðin eða tilfallandi og óvænt 

upplifun í ferðinni sjálfri. Frá því að nýi Suðurstrandarvegurinn var opnaður í júní 2012 

(Sveitarfélagið Ölfus, 2012) hefur umferð aukist töluvert á þessum slóðum og miðað við 

upplifun íbúa og menningarfulltrúa Ölfuss má búast við að umferð haldi áfram að aukast með 

aukningu ferðamannastraums á Suðurland. Í ritgerðinni verður fjallað um kirkjuna sem 

áhugaverðan segul fyrir ferðamenn og reynt að sýna fram á mikilvægi hennar fyrir svæðið í 

heild. Aðdráttarafl kirkjunnar verður dregið fram frá ýmsum hliðum og spáð í hvort og 

hvernig megi fara í uppbyggingu ferðaþjónustu eða auka þjónustu í tengslum við hana. 

Umhverfi kirkjunnar verður skoðað og gerð lítillega skil því í nærumhverfi hennar er mikil 

auðlind falin í menningarminjum sem ýmist eru friðlýstar eða friðaðar.  

  

1.1 Markmið og uppbygging ritgerðar  

Ritgerðin skiptist í fimm meginkafla og undirkafla auk inngangs og lokaorða. Í inngangskafla  

kemur fram hvers vegna Strandarkirkja varð fyrir valinu. Farið verður yfir skipulag, markmið 

og uppbyggingu ritgerðarinnar. Í fræðilega kaflanum verður fjallað um hugtökin 

menningarferðamennska, menningarferðaþjónusta, áfangastaður ferðamanna, menningararfur 

og arfleifð í tengslum við viðfangsefnið. Í öðrum hluta verður Strandarkirkja kynnt og 

umhverfi hennar, eignir og munir og fjárhagsleg staða. Farið verður yfir upphafið, fortíðina og 

söguna til að fá innsýn í þann víðtæka menningararf sem staðurinn hefur að geyma ásamt 

menningarlegri og trúarlegri sérstöðu kirkjunnar í samfélaginu. En einnig núverandi stöðu 

staðarins sem sögustaðar og ferðamannastaðar og kirkjunnar sem er í senn sóknarkirkja, 

áheitakirkja og segull fyrir ferðamenn. Í þriðja hluta verður greint frá rannsóknaraðferðum, 

rannsóknaráætlun kynnt og sagt frá gagnaöflun, mælitækjum og úrvinnsluaðferðum. Í fjórða 
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hluta verða niðurstöður viðtala kynntar og í fimmta hluta verða niðurstöðurnar bornar saman 

við fræðin og ályktanir dregnar af þeim í umræðukafla. Markmiðið með rannsókninni er að 

sýna fram á að Strandarkirkja hafi mikið aðdráttarafl fyrir ólíka hópa ferðamanna og skoða 

mikilvægi hennar fyrir Sveitarfélagið Ölfus. Tilgangur og hvatar ferðalaga ásamt væntingum 

menningarferðamanna verða skoðaðir og spáð í eftir hverju þeir sækjast og hvort og hvernig 

Strandarkirkja stenst væntingar þeirra. Notaðar verða eigindlegar rannsóknaraðferðir sem 

byggja á viðtölum við heimamenn, fulltrúa kirkjunnar og fulltrúa sveitarfélagsins. Viðhorf 

þeirra til kirkjunnar sem áfangastaðar fyrir ferðamenn verða skoðuð ásamt hugmyndum þeirra 

um hlutverk Strandarkirkju gagnvart þjóðkirkjunni, íbúum svæðisins og ferðamönnum. 

Heimilda verður helst leitað í bókum, blaðagreinum og vefsíðum og viðtölum við heimamenn 

annars vegar og embættismenn hins vegar. Efnisyrðing ritgerðarinnar er 

rannsóknarspurningin: „Er Strandarkirkja áfangastaður fyrir ferðamenn?“ Reynt verður að fá 

svör við því af hvaða ástæðu ferðamenn fara þangað, hvers þeir vænta og hvort kirkjan stenst 

væntingar þeirra. Hvers vegna, hvers vegna ekki og hvort ástæða sé til að bregðast við á 

einhvern hátt.  

 

2. Fræðileg nálgun  

Ferðamenn sem heimsækja kirkjur hafa mismunandi ástæður til þess. En hver sem 

upprunalegi hvatinn er að má gera ráð fyrir að flestir hafi hug á að upplifa einhverja menningu 

hvort sem hún er falin í áhuga fyrir trúarbrögðum, list, arkitektúr eða öðru. Í grunninn leita 

menningarferðamenn eftir hinu ólíka þegar þeir ferðast (Smith, 2009:43) og þrátt fyrir að 

náttúran sé aðalaðdráttarafl Íslands er aukin eftirspurn eftir menningartengdri ferðaþjónustu  

og eru kirkjur þar ekki undanskildar (Baldur Kristjánsson munnleg heimild, 7. september 

2011). Smith (2009) skilgreinir menningarferðamenn í fimm flokka eftir hvata þeirra til 

ferðalaga frá þeim alharðasta sem hefur menningu sem aðaltilgang ferðar og sækist eftir 

djúpri menningarlegri reynslu, til þess sem gerir menningu ekki að aðaltilgangi ferðar heldur 

verður hún frekar tilfallandi á ferðalaginu (Smith, 2009:33).  

 

2.1 Menningarferðamenn og menningarferðaþjónusta 

Það má segja að hvati menningarferðamannsins til ferðalags sé þráin eftir tilbreytingu og 

framandleika. Hún virðist vera sterkari í menningarferðamanninum sem sækist eftir 

afskekktum stöðum, óvenjulegri reynslu eða raunsönnu sambandi við innfædda (Smith 

2009:34). Samband er á milli ríkjandi menningar heima í héraði og ferðamennskunnar sem 
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þar á sér stað og getur það samspil verið flókið. Menning og menningararfur eru talin vera 

mesta aðdráttaraflið þegar kemur að ferðaþjónustu og er notað óspart í þeim tilgangi að laða 

að ferðamenn en það þarf að taka tillit til þarfa óska og gilda þeirra sem að samfélaginu standa 

til að allt gangi vel (George, Mair og Reid, 2009:167). Meðalferðamaður í dag er líklegur til 

þess að velja ferð sem er sameinuð af ýmsum afþreyingartegundum eins og baðströnd, 

verslunarferð, skoðunarferð og menningu og því verður æ erfiðara fyrir ferðaskipuleggjendur 

að setja ferðamenn einungis í eina tegund af ferðamennsku (Smith 2009:195). Til að halda 

söluvæðingu innan ásættanlegra marka er nauðsynlegt að taka tillit til þarfa, óska og gilda 

þeirra sem næst standa (George, Mair og Reid, 2009:167). Ferðalag gerir fólki kleift að njóta 

og nýta samtímis hins framandlega mismunar sem hjálpar til við að uppgötva eigin 

sjálfsmynd því ferðamaðurinn er líklegri til að vilja finna sinn eigin tilverugrunn en hinn 

raunverulega uppruna. Því getur veruleikaflótti í gegnum ferðalag verið flótti frá sjálfum sér 

eins og flótti frá stað eða rútínu en líklegra er að menningarferðamaðurinn leitist frekar við að 

afla sér viðbótarþekkingar en að forðast sjálfan sig. Þeir leita frekar þekkingar og vænta þess 

að ferðin hafi mannbætandi áhrif  (Smith, 2009:34).  

Menningarferðamennska er oft skilgreind sem óvirk, virk og gagnvirk þátttaka í 

menningu og samfélögum þar sem gesturinn upplifir nýja reynslu sem getur verið 

menntunarlegs, sköpunarlegs og /eða skemmtanalegs eðlis (Smith, 2009:17). Hægt er að 

skilgreina ferðafólk sem sækir söfn og menningartengda ferðaþjónustustaði sem 

menningararfsferðafólk og þá ferðamennsku sem þeir stunda minjatengda ferðamennsku eða 

arfleifðarferðamennsku. Það er ekki víst að það sjálft myndi flokka sig þannig ef það yrði 

spurt um þarfir þess, upplifun, reynslu eða áhugamál en það getur verið notadrjúgt fyrir 

ferðaþjónustuna að nýta sér þessar upplýsingar þegar hún skipuleggur sig og framboð sitt. 

Flestir ákvörðunarstaðir reynast öðruvísi en væntingar ferðamannsins gera ráð fyrir og gerir 

neysluhyggja nútímamannsins það að verkum að hann ferðast áfram þó hann verði fyrir 

vonbrigðum. Þetta þýðir að menningarferðamaðurinn leitar stöðugt lengra og á afskekktari 

staði efir raunsannri upplifun (Smith, 2009:34).  

 

 2.2 Áfangastaður ferðamanna 

Áfangastaður er ekki nákvæmlega skilgreindur og því er áfangastaður ferðamanna ekki einfalt 

hugtak frekar en hugtakið staður sem einnig er teygjanlegt og tengt margskonar tilfinningum 

(Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, 2007:168). Það má segja að áfangastaður sé til í þremur víddum. 

Í þeirri fyrstu er hún raunverulegur staður sem einkennist af ákveðnu veðurfari, þjónustu, 
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samfélagi og landslagi. Í annarri vídd er hann hugmynd sem byggist á veruleika, væntingum 

og eftirspurn mögulegra ferðamanna. Í þriðju víddinni er áfangastaðurinn ímynd sem verður 

til við markaðssetningu og byggir á því hvað ferðaþjónustan velur að halda á lofti (Guðrún 

Þóra Gunnarsdóttir, 2007:169). Hugtakið áfangastaður er m.a. skilgreint í orðabókum sem 

lokaáfangi, hvíldarstaður, náttstaður, áningarstaður og ákvörðunarstaður (Snara, á.á.). Í 

fræðunum er gjarnan talað um að áfangastaður ferðamanna hafi þrískipt framboð þjónustu.  

Í fyrsta lagi er það aðdráttaraflið sjálft, Strandarkirkja og umhverfi hennar. Í öðru lagi 

er það almenn þjónusta við ferðafólkið á meðan á dvöl þess stendur, sem í eðli sínu er óháð 

aðdráttaraflinu en byggir þó mjög á því að það sé fyrir hendi. Í þriðja lagi er það stoðkerfið, 

sem er sömuleiðis ekki í eðli sínu hluti aðdráttaraflsins því enginn ferðast vegna vegakerfisins 

þótt það sé nauðsynleg forsenda þess að fólk komist á þá áfangastaði sem þeir hafa hug á að 

heimsækja (Timothy og Boyd, 2003:48-50). Áfangastaður er því í raun samspil þessara 

þriggja þátta og vilja sumir meina að aðdráttaraflið verði ekki áfangastaður nema til sé 

stoðkerfi sem gerir fólki kleift að heimsækja hann og þjónusta sem gefur kost á að dvelja þar.  

Áfangastaður getur verið í blóma og vel sóttur en vegna lítilla framkvæmda og 

nýjunga þá kemur að því að hann staðnar og lendir í þeirri hættu að hnigna ef ekki er gripið til 

endurnýjunar (George, Mair og Reid, 2009:64-65).  Með stefnumótun er upplýsingaöflun 

mjög mikilvæg og einnig er nauðsynlegt að fá íbúa á svæðinu með í verkið.  Með því móti 

næst frekar sátt um stefnuna og samfélagið í heild vinnur þá í sameiningu að sömu 

markmiðum (George, Mair og Reid, 2009:57). Margir nútíma ferðamenn sem stunda 

upplifunarferðamennsku eru meðvitaðir um minnkandi auðlindir og flykkjast til þeirra um 

leið og af þeim fréttist til að ná að sjá þær, snerta þær og  upplifa á meðan tækifærið gefst. 

Fólk leitar í hið ósnortna og óspillta á áfangastað og hafa margir gengið það langt að halda því 

fram að þann dag sem fyrirbærið „paradís“ uppgötvast  hefjist niðurtalning að dómsdegi þess 

(Smith, 2009:208). Ferðamenn  eiga því sennilega hálfpartinn von á því að hnignun staðarins 

eða fyrirbærisins muni eiga sér stað og það þarf samfélagið að gera líka til að halda vöku 

sinni. Því er mikilvægt fyrir að stjórnvöld og alla sem búa í nágrenni paradísarinnar að gera 

sér grein fyrir hættunni. Þau þurfa að vera fljót að átta sig á tilvist fyrirbærisins og halda vöku 

sinni gagnvart því svo koma megi í veg fyrir að sú sérstaða sem það skapar og gerir það 

eftirsóknarvert glatist ekki. Því er mikilvægt að hefja strax ákveðið ferli sem stuðlar að 

verndun fyrirbærisins í samráði og samvinnu við umhverfið og þá sem þar búa. Það þarf að 

vera á hreinu hvað fólk vill sýna mikið og hvaða takmarkanir samfélagið setur varðandi 

umgang og ágang frá ferðamönnum og gæta þess í hvívetna að sátt ríki um þá ferðamennsku 

og ferðaþjónustu sem stunduð er. Staðurinn þarf að vera aðgengilegur ferðamönnum sem og 
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við aðra segla og samfélög (George, Mair og Reid, 2009:97) en þó þurfa sumir áfangastaðir 

að markaðssetja sig hóflega til þess að halda ferðamönnum í lágmarki. Staðurinn og seglar 

hans eru það sem skiptir mestu máli ásamt því að geta skapað tilfinningu fyrir stað (e. Sense 

of place). Að skapa tilfinningu fyrir stað er nauðsynlegt en jafnframt flókið samspil margra 

þátta þar sem ákvörðunarstaður stendur aldrei einn og sér en er alltaf hluti af stærra samhengi 

sem getur verið landfræðilegt, menningarlegt eða stjórnsýslulegt. Seglarnir eru 

höfuðaðdráttaraflið hvort heldur sem þeir eru af menningarlegum, náttúrulegum eða 

landfræðilegum toga (Guðrún Helgadóttir, Huijbens, Edward H. og Kristín Sóley 

Björnsdóttir, 2007:21). Mörkin geta þó verið viðkvæm þar sem að ferðamenn sem eyða mest 

styrkja efnahag svæðisins mest en eru kannski ekki þeir menningarsinnuðustu og 

umhverfisvænstu.  

Bakpokaferðalangar eru oft mjög menningarsinnaðir og með meiri umhverfisvitund þó 

svo að þeir skilji ekki mikið eftir í hagkerfi svæðisins (Smith, 2009:217). Ferðaþjónusta er 

ekki eitthvað sem á að vera lögð á samfélagið, heldur eiga samfélögin að ákveða sjálf hversu 

jákvæð áhrif þróunin getur haft fyrir samfélagið. Jafnvel hvað varðar stærð og eðli 

þróunarinnar (Smith, 2009:212). Stöðugur ferðamannastraumur getur haft áhrif á félagslega 

og menningalega uppbyggingu samfélagsins og jafnvel leitt til þeirrar þróunar þar sem 

ferðaþjónustan er árstíðarbundin og gerir það að verkum að heimamenn fara að lifa tvenns 

konar lífi, sumarlífi og vetrarlífi (Smith, 2009:216). Með átakakinu „Ísland allt árið“  og 

,,Ísland er meððetta“ (Ferðamálastofa, 2013.b og c) og uppákomum á öllum árstímum er 

líklegt að ferðaþjónusta á þessu svæði geti orðið jafnari yfir árið.  

 

3. Strandarkirkja og umhverfi 

„Það fer fjarska lítið fyrir þessum fáu húsum sem kúra þarna yzt á ströndinni í 

fullkomnu trássi við höfuðskepnurnar, einhvern veginn finnst aðkomumanninum, að 

hér sé þeirra leikvangur en ekki manna. Við erum stödd í Selvogi.“ (Jökull Jakobsson, 

1964:18). 

Síðan þessi orð voru skrifuð má segja að lítið hafi breyst annað en að fólki hefur fækkað og 

hús og híbýli hafa látið á sjá á þeim 49 árum sem liðið hafa. Vestast í Árnessýslu er Selvogur 

ásamt Herdísarvík og á milli þeirra stendur Strandarkirkja við svokallaða Engilsvík. Í 

hrikalegu landslaginu virkar Strandarkirkja og kauptúnið í Selvogi sem vin í eyðimörkinni. 

Staðsetningin er aðlaðandi og fráhrindandi í senn. Allt í kring virkar landslagið kaldranalegt 

og hrjóstrugt. Ströndin er stórgrýtt en hefur þó aðdráttarafl og mikilfenglegt getur verið að 
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horfa í kringum sig þar sem brimaldan brotnar í fjörunni sunnan við þorpið, berangursleg 

fjöllin standa norðan við það og allstaðar má sjá sanda og mosabreiður inni á milli grastoppa 

og berjalyngs. Í allri þessari náttúru stendur Strandarkirkja á hól og virkar stærri frá 

bílastæðinu en hún er þegar upp á hólinn er komið. Fyrir utan kirkjuna stendur  styttan 

Landsýn eftir Gunnfríði Jónsdóttur myndhöggvara sem reist var vorið 1950. Styttan er af 

hvítklæddri konu sem heldur á krossmarki og bendir sjófarendum í lífsháska á að koma inn í 

Engilsvík (Strandarkirkja, á.á.a). Við bílastæði kirkjunnar stendur  nákvæmt og skemmtilega 

uppsett örnefnakort sem var gert í þeim tilgangi að festa á blað tilvist og staðsetningu örnefna 

í þessum hálfgleymda útvegsbæ á meðan enn voru til menn er mundu hvorutveggja komandi 

kynslóðum til ánægju og fróðleiks (Ferlir, 2011). Húsarústir, tóftir og túngarðar gægjast hér 

og þar upp úr jörðinni og gefa innsýn í líf fyrri alda. Á bakvið kirkjuna er bústaður sem 

kirkjan á og rekur.  

Selvogur tilheyrir í dag Sveitarfélaginu Ölfusi og er í um 15 km fjarlægð frá 

Þorlákshöfn. Mikill reki er á þessum slóðum og eru vel slípaðir fjörusteinar í fjölmörgum 

stærðum áberandi meðfram allri fjörunni. Á fyrri hluta síðustu aldar voru um 20 ábúendur í 

Selvogi og íbúar í hreppnum á annað hundrað (Jóhanna Eiríksdóttir, 1983:478).  Svo vel 

fiskaðist að fiskimiðin fyrir utan Selvog fengu nafngiftina „Selvogsbankinn“ (Sigurjón 

Einarsson, 1957). Í dag er í Selvogi föst búseta á tveimur bæjum við sjóinn, Þorkelsgerði og 

Götu og svo er búið á jörðinni Vogsósum sem stendur við Hlíðarvatn norðan við þjóðveginn. 

Samtals eru 10 íbúar í Selvogi (Sylvía Ágústsdóttir munnleg heimild, 16. apríl 2013) en í öllu 

Sveitarfélaginu Ölfus eru skráðir 1.900 íbúar (Hagstofan, 2013). Lengi var vegur vondur á 

þessum slóðum og þjóðvegur töluvert úr leið en með tilkomu nýja Suðurstrandavegarins 

(Sveitarfélagið Ölfus, 2012) bjóðast ný tækifæri til sóknar fyrir ferðaþjónustu. Stoðþjónusta 

fyrir Selvog er öll staðsett í Þorlákshöfn og er þar grunnskóli, leikskóli og  tónlistarskóli, 

heilsugæsla, íþróttahús og sundlaug, bókasafn, sorphirða o.fl. Sjúkrahús er í sýslunni, staðsett 

á Selfossi. Margvísleg þjónusta er í boði fyrir íbúana samkvæmt heimasíðu Ölfuss, 

tómstundir, félagsþjónusta og menningarviðburðir (Sveitarfélagið Ölfus, á.á.).  

Í Selvogi er veitingahúsið T-bær í landskika Torfabæjar ásamt tjaldstæði með möguleika á 

svefnpokaplássi í lélegum húsakynnum í sama húsi og salerni tjaldsvæðisins (Sigfríður 

Óskarsdóttir munnleg heimild, 7. september 2011). Á bænum Götu er annað tjaldstæði og 

pylsuvagn ásamt aðstöðu fyrir alla sem vilja setjast inn. Þar er stundum haldinn lítill 

handverksmarkaður á sumrin (Sylvía Ágústsdóttir munnleg heimild, 16. apríl 2013). 

Í Þorkelsgerði hefur handverkshús Sigurbjargar Eyjólfsdóttur listakonu verið starfrækt um 

árabil. Þar kennir ýmissa grasa og málar hún á allt sem fyrir verður. Ryðgað járnarusl, grjót 
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og rekaviður verður að dýrindis listaverkum í vinnustofunni hennar. Allt sem er með 

Strandarkirkju selst sagði hún, ef ég mála kirkjuna á kerti eða hvað sem er þá kemur einhver 

og kaupir. Síðustu fjögur árin hefur galleríið hennar verið að mestu leyti lokað vegna ónæðis 

sem handverkskonan verður  fyrir á öllum tímum sólarhrings því einhver tími verður að vera 

til að skapa. Hún hefur galleríið nú eingöngu opið fyrir pantaða hópa og svo fer hún á valdar 

bæjarhátíðir með varning sinn og selur (Sigurbjörg Eyjólfsdóttir munnleg heimild, 16. apríl 

2013). Minjagripir eru mikilvægur þáttur í ferðareynslu fólks og flestir sem ferðast fara heim 

með minjagripi sem sönnunargögn (Wilkins, 2012:239). Minjagripir eru keyptir til minningar 

um fólk, staði, atburði og upplifun og eru oft einhverskonar afrit eða smækkuð mynd af 

einhverri frummynd. Fáir vilja fara í frí án þess að eignast áþreifanlegt sönnunargagn um þá 

reynslu og það er misjafnt eftir manneskjunni hvaða reynslu hún öðlast og hvernig sönnun 

hún þarf fyrir henni (Wilkins, 2012: 239).  

 

3.1 Upphaf og saga  

Um upphaf Strandarkirkju er ekki vitað en til eru sagnir um það og hafa þrjár kenningar í 

mismunandi útgáfum lifað í gegnum tíðina. Ein er sú að Gissur hvíti hafi byggt kirkju á 

Strönd á 10.-11. öld úr kirkjuviði sem Ólafur Noregskonungur sendi hann með. Talið er að 

sögnin byggi eingöngu á kvæði Gríms Thomsen um kirkjuna (Magnús Guðjónsson, 1991:13-

14). Önnur sögn segir að Árni nokkur formaður hafi byggt hana úr timburfarmi sem hann kom 

með frá Noregi og byggist sú sögn á vísum séra Jóns Vestmann sem hann orti árið 1843 

(Magnús Guðjónsson, 1991:14) en í þeim kemur fram að Árni þessi hafi gefið Guði heit í 

sjávarháska og þess vegna hafi kirkjan verið byggð. Þriðja helgisögnin hefur varðveist í 

munnlegri geymd í Selvogi mann fram af manni og segir af för bónda á heimleið frá Noregi 

með fullt skip af viði til húsagerðar. Lendir hann í miklum sjávarháska og biður til heilagrar 

Maríu í örvæntingu sinni og heitir því að gefa viðinn til kirkjubyggingar á þeim stað sem 

skipið lendir ef hann og áhöfn hans komast lifandi til lands. Að heitinu gefnu birtist ljósvera 

sem lýsir þeim að landi. Víkin er kölluð Engilsvík eftir verunni og skipstjórinn stóð við heit 

sitt (Magnús Guðjónsson, 1991:16). Þótt sögulegar heimildir skorti varðandi upphaf 

Strandarkirkju virðist þriðja kenningin halda velli og sú sem fólk virðist almennt aðhyllast 

(Magnús Guðjónsson, 1991:16). Hún er sú munnmælasaga sem hefur gengið mann fram af 

manni í Selvogi í gegnum aldirnar og var fyrst skjalfest árið 1988 (Fylgiskjal 1, Konráð 

Bjarnason, 1988). Á Kaþólskum tíma var kirkjan á Strönd helguð Guði, Maríu guðsmóður og 

Tómasi erkibiskupi Becket í Kantaraborg á Englandi (Sveinn Níelsson, 1869: 65 og Magnús 

Guðjónsson, 1991:18).  
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Sú ímynd sem skapast hefur um kirkjuna í gegnum aldirnar virðist sterkari vegna sagnanna 

um að upphaflega hafi kirkjan verið byggð vegna áheits. Heilagleiki Strandarkirkju er talinn 

það mikill að hann gæti jaðrað við galdra og þótt allflestir bæir færu í eyði í kringum hana 

vegna sandeyðingar hefur hún staðið hana af sér. Sandgræðsla hófst á jörðinni Strönd árið 

1928 með það að markmiði að hefta frekari eyðingu vegna sanda (Magnús Guðjónsson, 

1991:44). Þrisvar hefur það komið til tals að flytja kirkjuna nær prestsetri þá sitjandi presta en 

ekki gengið eftir, aðallega vegna andstöðu sóknarbarna (Magnús Guðjónsson, 1991:20). 

Messuhald hefur verið í Strandarkirkju frá upphafi og var prestsetrið á bænum Vogsósum til 

ársins1908. Í dag tilheyrir Strandarkirkja Þorlákshafnarprestakalli og séra Baldur Kristjánsson 

er sóknarprestur hennar ásamt Hjallakirkju og Þorlákshafnarkirkju.  

 

3.2 Kirkjuhúsið og munir  

Margar kirkjubyggingar hafa verið reistar á Strönd frá upphafi og hafa þær fram til ársins 

1848 verið byggðar bæði úr torfi og timbri og var síðasta torfkirkjan reist árið 1735 (Magnús 

Guðjónsson, 1991:21). Árið 1848 var fyrsta timburkirkjan byggð, einföld og turnlaus með 

bikuðu leku þaki sem stóð í 40 ár. Kirkjan sem byggð var á eftir henni árið 1888 var úr „tómu 

timbri“, bárujárnsklætt,  með turni og steinsteyptum tröppum fyrir utan dyrnar og stóð hún í 

79 ár (Magnús Guðjónsson, 1991:26). Þá var ákveðið að fara í endurbætur á kirkjunni og 

byggja hana upp. Allan fúa skyldi fjarlægja, lengja kirkjuna um tvo metra vegna skrúðhúss og 

sönglofts, smíða nýja glugga og hurðir, smíða turn og klæða kirkjuna reisifjöl yfir 

tjörupappavörn (Magnús Guðjónsson, 1991:26). Þessi endurbygging stóð yfir á árunum 1967-

1968 og fór endurvígsla kirkjunnar fram 14. júlí 1968 (Magnús Guðjónsson, 1991:29). Hún 

var svo endurnýjuð og löguð 1998 og miðaði viðhaldsvinnan að því að nálgast það svipmót 

sem kirkjan hafði sem reist var 1888 (Samúel Örn Erlingsson, 2003:162-163). Ekki virðist 

íburður hafa á nokkrum tíma náð til Strandarkirkju en ekki er þó alveg vitað um gripi hennar 

fyrir siðaskipti. Listþörf kirkna breyttist við siðaskiptin og í lútherskum sið var talið 

nægjanlegt að kirkjurnar ættu altaristöflu og kom hún í stað fyrra skrauts og mynda af 

heilögum dýrlingum. Talið er að sú staðreynd að kirkjur á Íslandi voru byggðar úr timbri en 

ekki steini eins og víða erlendis hafi átt sinn þátt í hversu lítið hefur varðveist af 

húsaskreytingunum (Laufey Guðnadóttir og Soffía Guðný Guðmundsdóttir, 2001). 

Í Strandarkirkju eru munir frá ýmsum tímabilum , alveg frá 14. öld að talið er til 21. aldar en 

hún þykir eiga fáa umtalsvert merka gripi. Þó er nefndur einn kaleikur sem talinn er vera 

sérmerkur í gotneskum stíl, líklega frá 14. öld (Þór Magnússon, 2003:170). Meðal helgigripa 
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inni í kirkjunni eru altaristafla sem er eftirmynd af altaristöflu G.T. Wegeners í Dómkirkjunni 

í Reykjavík. máluð 1865 af Sigurði Guðmundssyni, kaleikur og platína úr silfri talin vera frá 

14 öld, kristmynd máluð á tré frá um 1820 (Þór Magnússon, 2003:171-172), tvær sálmabækur 

í alskinnbandi frá 1871 (Þór Magnússon, 2003:176), tvær klukkur úr kopar, önnur með 

áletruninni: ENGEMVNDER GRIMSSON 1646, hin með áletruninni: ANNO 1740 og hringur 

úr kopar úr skipinu Andreas sem strandaði í Selvogi árið 1896 (Þór Magnússon, 2003:180-

181). Nokkrir gripir úr Strandarkirkju eru geymdir á söfnum og má þar nefna altarisklæði frá 

18. öld sem eru á Þjóðminjasafninu og  rauðbrúnan flauelshökul frá byrjun 20. aldar. Einnig 

eru olíulampi frá um 1900 og skírnarfontur án árs á Byggðasafni Árnesinga á Eyrarbakka (Þór 

Magnússon, 2003:181).  Margir gripir kirkjunnar hafa glatast í gegnum tíðina en á móti hafa 

margir gripir bæst við og má þar nefna nokkur málverk sem eru geymd í Þorlákshöfn (Þór 

Magnússon, 2003:170). 

3.3. Strandarkirkja sem ferðamannastaður 

Strandarkirkja er vinsæll ferðamannastaður og hefur sú ferðaþjónusta sem snýr að kirkjunni 

og umhverfi hennar aðallega gengið út á að hafa kirkjuna opna ferðafólki og veita leiðsögn 

um hana ef óskað er því að kostnaðarlausu (Baldur Kristjánsson munnleg heimild, 7. 

september 2011). Fastar messur hafa verið í Strandarkirkju á jólum, páskum og hvítasunnu og 

annan hvern sunnudag yfir sumarið (Baldur Kristjánsson munnleg heimild, 7. september 

2011). Uppskerumessa hefur verið fastur liður í lok ágúst og þá er uppskerulokum fagnað að 

fornum sið. Veiðimannamessa hefur verið í október en hún varð til að beiðni veiðimanna sem 

veiða í Hlíðarvatni sem er í eigu kirkjunnar (Strandarkirkja, á.á.b). Fleiri fastar messur eru 

ekki auglýstar þrátt fyrir fjölda fólks sem kemur þangað daglega á sumrin. Ferðamaður í dag 

vill taka þátt í margskonar athöfnum sem getur falið í sér hefðbundið form 

menningarferðamennsku og sækist eftir að upplifa eitthvað sem er ekki partur af hinu daglega 

lífi og umhverfi (Smith 2009:31). Sú upplifun gæti orðið honum mikilvæg ef hann fengi 

tækifæri til að upplifa messu á þessum sögufræga stað.  

Algengt er að rútur komi við í Strandarkirkju og þá eru yfirleitt leiðsögumenn með í 

rútunum en hægt er að biðja um leiðsögn hjá Sylvíu Ágústsdóttur staðarhaldara kirkjunnar 

eða bændum í Vogsósum. Séra Baldur er einnig menntaður leiðsögumaður og hefur stundum 

tekið að sér leiðsögn um staðinn  (Baldur Kristjánsson munnleg heimild, 7. september 2011). 

Á bak við hólinn, sem kirkjan stendur á, er bústaður sem er lánaður út til þeirra sem sækjast 

eftir því. Þeir sem í honum dvelja þurfa að fylgjast með kirkjunni, halda henni hreinni og þrífa 

salerni daglega (Baldur Kristjánsson munnleg heimild, 7. september 2011). Salernisaðstaðan 

er fyrir neðan kirkjuna en þar er lítið hús byggt inni í hólnum sem kirkjan stendur á þeim 
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megin sem snýr frá götunni og því truflar það ekki ljósmyndina af Strandarkirkju. Til 

Strandarkirkju streymir fjöldi ferðamanna ár hvert og  hafa verið allt að 1000 manns á dag yfir 

sumartímann (Baldur Kristjánsson munnleg heimild, 7. september 2011). Frá 1. janúar til 15. 

apríl höfðu 807 gestir skrifað í gestabókina sem liggur í andyri kirkjunnar og þar af 258 

útlendingar. Þó hefur kirkjan aðeins verið opin um helgar og ekki er hægt að fullyrða að allir 

sem koma inn í kirkjuna riti nafn sitt í gestabókina. Því má gera ráð fyrir að mun fleiri hafi 

stoppað þar en kemur fram við talningu nafnanna í gestabókinni.   

 

3.4 Menningarminjar og arfleifð 

Menningarminjar eru „hverskyns söguleg mannvirki, byggingar og menningarlandslag með 

sögulega, listræna, vísindalega, þjóðfræðilega og mannfræðilega eiginleika“ (Ragnheiður 

Traustadóttir munnleg heimild, 30. ágúst 2011). Menningarminjar í Selvogi eru margar og 

margvíslegar hvert sem litið er og skapa mismunandi tilfinngar bæði gleði og trega því 

vissulega er staðurinn sérstakur á jákvæðan hátt en um leið getur verið sorglegt að sjá öll 

eyðibýlin og tóftirnar sem eru áberandi í landslaginu. Vitinn horfir virðulegur til allra átta og 

lýsir leiðina frá grýttum skerjum aleinn og yfirgefinn eftir að siglingamálastofnun sagði 

vitaverðinum upp 2010 (Kjartan Óskarsson munnleg heimild, 7. september 2011) og því má 

segja að starf vitavarðar sé komið í flokk óáþreifanlegra menningarminja.  

Er gengið er frá vita til þorps er Beggjakot með húsatóftum fyrsti bærinn. Svo koma 

bæirnir Nes, Þórðarkot, Guðnabær, Bjarnastaðir, Bjarg og Snóthús. Allir þessir bæir eru í eyði 

í dag (Kjartan Óskarsson munnleg heimild, 7. september 2011). Eima, Eimuhjáleigu og Klöpp 

eru allt jarðir með sjáanlegar menningarminjar og allar í eyði. Á milli þorps og Strandarkirkju 

er tæplega kílómetri með nokkrum bæjarstæðum sem eru í eyði og þar má greina þústirnar vel 

því búið að er merkja þær þannig að við hvern hól er búið að setja sýnishorn af 

timburframhlið þeirra torfbæja sem þar stóðu og merkja þau með bæjarnafni og ártali. 

Strandarkirkja og allar fornleifar á svæðinu eru friðaðar og friðlýstar fornminjar eru 

eftirfarandi: Herdísarvík og allar gamlar mannvistarminjar á jörðinni, fiskigarðar, verbúðir og 

rústir af útihúsum m.a. seljarústir í Seljabót. Vogsósar og gamlar húsarústir og fornleifar aðrar 

á eyðibýlunum Strönd og Vindási ásamt hjáleigum. Þorkelsgerði, gamlar húsarústir á jörðinni 

og fornleifar á eyðibýlunum  Eimu og Eimuhjáleigu (Ágúst Georgsson, 1990:78). 

Menningarminjar eru arfleifð sem minnir á aðra tíma og annan tíðaranda. 

Arfleifðarferðaþjónusta snýst að mestu um túlkun og framsetningu á fortíðinni og er þannig 

grein menningarferðaþjónustu sem getur verið viðkvæm frá pólitísku og siðferðislegu 

sjónarhorni (Smith, 2009:19). Kirkjur hafa staðið jafnlengi á Íslandi og kristni hefur verið til í 
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landinu (Guðrún Harðardóttir, 2004:151) og teljast því til arfleifðar. Arfleifðina er hægt 

skilgreina á ýmsan hátt, flokka frá ýmsum sjónarhornum og m.a. skipta henni í áþreifanlegar 

og óáþreifanlegar menningarminjar. Áþreifanlegar eru þær sem hægt er að þreifa á s.s. 

byggingar, náttúrusvæði, efnislegar lausafjárminjar eins og hluti í söfnum og annað slíkt. 

Óáþreifanlegar eru þær sem ekki er hægt að þreifa á eins og t.d. reynsla, gildi, hefðir, 

menning og venjur; málfar,  athafnir, lífsstíll, hátíðir, listir, menningarviðburðir, hjátrú, 

trúarbrögð o.fl (Timothy, Dallen. J. og Boyd, S. W., 2003:3). Ekki er hægt að neita því að 

Strandarkirkja ein og sér hefur að geyma hvorutveggja. Áþreifanlegar menningarminjar í 

formi hússins, gripanna og náttúrunnar umleikis hana og óáþreifanlegar menningarminjar sem 

birtast helst í helgisögnum og þjóðsögum, munnmælasögum og tilbeiðslu sem tilheyra henni 

svo ríkulega. Sem dæmi um óáþreifanlega arfleifð er og t.d. sagan af tilurð Strandarkirkju sem 

talin er hafa verið arfsögn í munnlegri geymd en hefur verið skjalfest af Konráði Bjarnasyni 

árið 1988 (Jón Hnefill Aðalsteinsson, 1993:20 og fylgiskjal 1).  

Margar áhugaverðar persónur hafa búið í Selvogshreppi og þar skipa sóknarprestar 

stóran sess. Séra Eiríkur Magnússon var þar prestur 1677-1716  og þótti forn í skapi en 

vinsæll meðal sóknarbarna (Jón Hnefill Aðalsteinsson, 1993:52). Hann fékk á sig galdraorð 

og varð nafnkunnur í þjóðsögum (Jón Árnason, MCMLV:499-508). Séra Eggert Sigfússon 

sem var þar prestur frá 1884-1908 þótti um margt sérkennilegur en er eftirminnilegur fyrir 

elju sína og umhyggju fyrir kirkjunni (Jón Hnefill Aðalsteinsson, 1993:55 og Magnús 

Guðjónsson, 1991:52). Jón Vestmann orti skemmtilega og meðal annars liggja eftir hann 

kvæði um Strandarkirkju (Jón Hnefill Aðalsteinsson, 1991:53). Einnig eru til margar sagnir af 

staðnum og kirkjunni meðal annars sagnir af því að þegar hefur átt að færa kirkjuna kemur 

eitthvað upp sem kemur í veg fyrir að svo verði og þegar á að endurbæta hana, vill eitthvað 

happ til  sem gerir þann sem gengur í það auðnumeiri en áður (Jón Árnason, MCMLVI:95). 

Hafa þeir prestar sem hafa ætlað að færa kirkjuna ekki notið farsældar og ekki heldur tekist að 

láta færa hana (Jón Hnefill Aðalsteinsson, 1991: 53). Allar þessar sögur og sagnir glæða 

kirkjuna og umhverfi hennar lífi og þannig nær hinn óáþreifanlegi menningararfur að gefa 

hinum áþreifanlega meira gildi. Í markaðsetningu áfangastaða virðist meiri áhersla vera lögð á 

hið áþreifanlega en minni áhersla á það sem hægt er að upplifa á áfangastaðnum, svo sem eins 

og andrúmsloftið, hreyfingu eða skynjun til staðarins. Þetta getur verið mjög breytilegt og 

væntingar geta verið mjög ólíkar, byggðar á því hvort ferðamaðurinn sé í leit að „ekta“ 

menningu eða annars konar upplifun (Smith, 2009:189). Margir leita til dreifbýlisins til að 

tengjast fortíðinni og skynja rætur hennar og er fortíðarþráin sterkur áhrifavaldur margra 

ferðamanna þegar þeir velja sér áfangastað á ferðalagi (George, Mair og Reid, 2009:7). En 
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trúarlegir áfangastaðir geta verið viðkvæmt mál og sum ríki vilja verja trú sína fyrir 

ferðamönnum (Smith, 2009:74) og margir setja spurningamerki við hvort markaðsetja eigi 

svo viðkvæma arfleifð. Trúarlega ferðaþjónustu er ekki auðvelt að skilgreina en það má nota 

orðið trúarleg eða andleg ferðaþjónusta og trúarlega ferðamennsku pílagrímsferðamennsku. 

Fæst trúarbrögð laða til sín menningarlega ferðamenn sem ekki eru trúaðir og er líklegra að 

ferðamenn sem ferðast vegna trúar sinnar ferðist saman í hópi með trúfélögum sínum (Smith, 

2009: 75). Sú ferðaþjónusta sem snýst um heimsóknir ferðamanna á arfleifðarstaði, 

fornleifastaði, söfn eða trúarlega staði, að minnismerkjum og arkitektúr er kölluð 

arfleifðarferðaþjónusta (Smith, 2009:18). Og frá sjónarhorni arfleifðarinnar mætti ætla að 

ferðaþjónusta sem af henni hlýst hafi alla burði til að bjóða uppá aðlaðandi og sjálfbæran 

áfangastað (Timothy, Dallen. J. og Boyd, S. W., 2003:11). Strandarkirkja hefur alla burði til 

að vera sá segull sem hægt væri að byggja upp menningarlega ferðaþjónustu í kringum með 

arfleifðina og söguna að leiðarljósi. Og þótt undirstöðuatriði hennar séu vel kunn er mörgu 

hægt að miðla til samferðarfólks um staðinn (Magnús Guðjónsson, 1998:6) og getur miðlun 

áþreifanlegra og áþreifanlega menningarminja verið um fortíð og/eða nútíð, til fróðleiks 

og/eða skemmtunar.  

 

3.5 Áheit 

Það er réttnefni á Strandarkirkju að hún sé áheitakirkja því áheit hafa borist til hennar í ríkara 

mæli en til annarra kirkna fyrr og síðar (Jón Hnefill Aðalsteinsson, 1993:73). Áheit hafa 

löngum verið flest á Strandarkirkju og vegna þeirra er hún sögð ríkust allra kirkja á Íslandi. 

Ýmsir þættir gefa innsýn í helgi kirkjuhúsa og hafa þær löngum verið griðastaðir sem hægt 

var að leita til. Það sést t.d á þeim ákvæðum í hinni fornu kirkjulegu löggjöf sem kveða á um 

kirkjugrið (Hjalti Hugason, 1988: 130). Átrúnaður á hluti tengda messu og helgihaldi var 

býsna algengur áður fyrr víða á Íslandi og eru signingar og krossmörk ennþá í heiðri höfð en 

áður fyrr var átrúnaður oft tengdur þjóðtrú. Sem dæmi má nefna að í þjóðtrúnni átti mikill 

máttur að búa í hinu helgaða brauði og víni síðustu kvöldmáltíðarinnar og því skyldi nota það 

til ýmissa galdra vð mögnun sagnaranda og tilbera (Hjalti Hugason, 1988: 327-328).  

Ekki eru allir hrifnir af þeirri hugsun þorra þjóðar að þessi Strandarkirkja hafi meiri 

helgi en aðrar og nokkrar greinar hafa verið skrifaðar af prestum landsins um þessi mál. Eigi 

að síður virðist ímyndin um heilagleika litlu látlausu kirkjunnar í Selvogi styrkjast. Áheitin 

berast úr öllum áttum, innanlands sem utan og með ýmsum leiðum og er áheitabaukur í andyri 

kirkjunnar ásamt bankaupplýsingum  sem fólk getur skráð hjá sér ef það hefur hug á að heita 

á hana. Á Biskupsstofu kemur fólk inn af götunni með peninga eða sendir þá þangað í pósti. 
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Upphæðir áheita á Strandarkirkju hafa ekki verið háar enda hefur það jafnan fylgt sögunni að 

upphæð áheits skipti ekki máli (Jón Hnefill Aðalsteinsson, 1993:36) en síðastliðið ár hafa þær 

verið allt frá 400 krónum upp í 20.000 krónur og eru þær allar lagðar inn á reikning 

Strandarkirkju (Ólöf Kristjánsdóttir munnleg heimild, 7. janúar 2013). Þessir peningar eru 

notaðir til reksturs á kirkjunni og umhverfi hennar ásamt salernisaðstöðu og sumarhúsi sem 

eru á lóðinni og tilheyra henni. Strandarkirkja er sérstök stofnun og fer hver króna sem heitin 

er á hana til hennar (Ólöf Kristjánsdóttir munnleg heimild, 7. janúar 2013). 

 Í ársreikningum Strandarkirkju 2010 var áheita- og gjafafé samtals 4.697.542 kr. 

(Fylgiskjal 2, Strandarkirkja ársreikningar 2012: 5) og dugar það vel til reksturs kirkjunnar og 

því sem henni fylgir (Ólöf Kristjánsdóttir munnleg heimild, 7. janúar 2013). Einnig á kirkjan 

jarðirnar Vogsósa, Hlíð og Stakkavík með sumarbústaðalóðum og Hlíðarvatni (Fylgiskjal 2, 

Strandarkirkja ársreikningar 2012: 11). Margar sögur eru til um áheit á Strandarkirkju og eru 

sumar með sérkennilegum blæ (Jón Hnefill Aðalsteinsson, 1993:38). Sagan af tilurð 

kirkjunnar er áheitasaga af áheitinu um að reisa kirkju. Þótt helgisagnirnar um Strandarkirkju 

þyki ekki reistar á það traustum grunni að hægt sé að kalla hana skjalfesta áheitakirkju (Jón 

Hnefill Aðalsteinsson, 1993:73) er óhætt að fullyrða að þær sögur sem sagðar hafa verið um 

aldir hafa fest hana sem slíka í huga fólks sem skjalfestir hana með áheitum sínum.  

4. Rannsóknaraðferð 

Eigindleg aðferðafræði er grundvölluð kenning um greiningu gagna án skuldbindinga um 

sérstakar tegundir gagna, sérstakar línur í rannsóknum eða fræðilegum hugðarefnum (Bell, 

2005:18). Hún byggir m.a. á því að mæla veruleika annarra, skoðanir og líðan. Algengt er að 

nota viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð sem fela það í sér að gagna er aflað með beinum 

samtölum milli viðmælenda og rannsakenda og endurspegla þannig samspil hugsana, 

skynjunar og upplifunar (Helga Jónsdóttir, 2003:67).  Segja má að þeir sem nota eigindlegar 

aðferðir beri meiri ábyrgð en þeir sem nota megindlegar aðferðir vegna þess að þær 

eigindlegu eru ekki marktæknipróf (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003:235).  

Einn aðalkosturinn við að taka viðtöl er sá að þau bjóða uppá sveigjanleika til að 

aðlaga áherslur eftir þörfum rannsóknarefnis og fara dýpra í efnið með því að bæta við 

spurningum ef eitthvað kemur fram sem rannsakandi hefur hug á að vita meira um. Helstu 

ókostir við viðtöl eru þeir að þau geta verið tímafrek og þar sem spyrjandi og viðmælandi hafa 

ekki sömu stöðu í samtalinu er erfitt fyrir rannsakanda að vera hlutlaus því hann getur haft 

áhrif á svör viðmælenda sinna og því geta viðtölin verið viðkvæm fyrir skekkjum. Réttmæti 

rannsóknar að því leyti gæti því skekkst ef spyrjandinn er leiðandi í spurningum sínum, 
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málrómi eða jafnvel atferli. Nokkur atriði önnur þykja tryggja réttmæti eins og bakgrunnur 

svarenda og sem getur sagt til um hagsmuni þeirra af rannsókninni sem og beinar tilvitnanir í 

rannsóknargögn sem þurfa að vera ítarleg, fjölbreytileg og tæmandi í þeim skilningi að 

rannsakandi skilji frásögur svarenda með sem líkustum hætti og þeir sjálfir (Helga Jónsdóttir, 

2003:80). Eigindlegar aðferðir eru lýsandi þar sem orð eins og mannfræði, skráningar, 

fyrirbærafræði og vettvangsathuganir, eðlilegt umhverfi, skilningur og almenn dómgreind 

koma við sögu (Sigurlína Davíðsdóttir 2003:220).  

 

4.1. Rannsóknaáætlun 

Rannsóknarspurningin er leiðarljósið og spurningin er: Er Strandarkirkja áfangastaður fyrir 

ferðamenn með ólíkan bakgrunn og mismunandi væntingar og áhugamál og hve mikilvæg er 

hún fyrir svæðið í heild. Í rannsóknaráætlun er sú tilgáta sett fram að Strandarkirkja sé 

áfangastaður sem hafi  aðdráttarafl fyrir ferðamenn með ólíkan bakgrunn og mismunandi 

væntingar og áhugamál og því sé tilvera hennar mikilvæg fyrir svæðið í heild. Efnisyrðing 

ritgerðarinnar er aðdráttarafl kirkjunnar og grunnspurningar snúast um það hverjir koma 

þangað, hvers vegna og hvort kirkjan standist væntingar þeirra. Til að skoða viðhorf og 

upplifun viðmælenda á Strandarkirkju sem áfangastað fyrir ferðamenn var ákveðið að nota 

viðtöl sem gagnasöfnunarleið. Sú ákvörðun byggðist á því að höfundur vildi mæla 

mismunandi viðhorf  og mismunandi upplifun frá mismunandi sjónarhornum á sama 

fyrirbæri. Margar hliðar geta komið fram ef þessi aðferð er notuð og margvísleg svör geta 

sprottið af  sömu spurningu. Við þróun á skilningi sínum byggir hver einstaklingur á 

ákveðnum forsendum sem tengjast reynslu, menningu, þekkingu, færni, siðum og venjum og 

á það bæði við um spyrjendur og svarendur (Helga Jónsdóttir, 2003: 67).  

 

4.2. Gagnaöflun 

Tilgáta var sett fram um að Strandarkirkja væri vinsæll áfangastaður fyrir ferðamenn og að 

miklir möguleikar væru í uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu vegna hennar og til þess að 

sýna fram á að hún væri rétt þurfti að gera rannsókn. Eigindleg aðferðarfræði var talin eiga 

best við í þessu tilfelli vegna þess að markmiðið var að setja sig inn í tilfinningu, upplifun og 

reynslu viðmælenda af fyrirbærinu. Tekin voru óstöðluð viðtöl við fjóra einstaklinga sem allir 

hafa mismunandi sjónarhorn, reynslu og upplifun og þekkingu á Strandarkirkju. Óstöðluð 

viðtöl eru gagnasöfnunaraðferð sem brúkuð er á þann hátt að  viðtalsrammi er ekki í föstum 

skorðum (Helga Jónsdóttir, 2003:75) og getur rannsakandi þar af leiðandi gefið sér pláss til að 
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dýpka efnið með aukaspurningum eins og honum finnst þurfa í viðtalinu. Óstöðluð 

einstaklingsviðtöl snúast um að laða fram lýsingar á sammannlegum reynsluheimi þar sem 

leitast er við að skilja reynslu viðmælenda frá þeirra eigin sjónarhorni (Helga Jónsdóttir, 

2003:73). Viðtalsrammi var því óstaðlaður og mótaður með það að markmiði að efnisyrðingin 

yrði alltaf sú sama en spurningarnar aðlagaðar að hverjum viðmælanda fyrir sig. Gögnum var 

safnað með vettvangsathugunum og viðtölum sem voru skráð niður orðrétt og lykluð til að 

afmarka lykilatriðin. Síðan tók við greining gagnanna og athugun á því hvort mynstur væri að 

finna í þeim viðtölum sem voru tekin. Í ljósi þeirra kenninga sem rannsóknin er unnin út frá 

verða svo settar fram niðurstöður. Eigindleg rannsókn er frekar valin þegar í hópnum eru of 

fáir til að raunhæft sé að nota megindlegar aðferðir (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003:230) sem á 

við í þessu tilfelli. Það má segja að þýðin séu þrjú og í úrtaki séu fjórir, einn fulltrúi 

kirkjunnar, einn fulltrúi sveitarfélagsins og tveir fulltrúar heimamana. Við textagreiningu er 

það lykilatriði að rannsakandi skoði innihald textans í ljósi þeirra aðstæðna sem hann varð til 

við og frá því fræðilega sjónarhorni sem rannsakandi hefur kosið (Kristín Björnsdóttir, 

2003:244). Þau gögn sem byggt var á voru vettvangsnótur, opinber skjöl, gestakomur úr 

gestabók Strandarkirkju, orð fólks á vettvangi og í viðtölum ásamt þeim fræðigreinum og 

bókum sem tilgreind eru í heimildaskrá. Höfundur bjó í litla sumarhúsinu á bakvið kirkjuna á 

meðan á viðtölunum stóð og hafði þar vinnuaðstöðu í fimm daga sem hún nýtti til að taka 

viðtölin og skrá þau og lykla.  

 

4.3. Mælitæki 

Spyrjandinn sjálfur var partur af mælitækjum við rannsóknina með því að búa til 

spurningarammana, framkvæma viðtölin, lyklunina, greininguna og úrvinnsluna. Einnig má 

segja að skynjun rannsakanda og upplifun hafi verið partur af mælitækjum sem aðstoðuðu við 

að þróa kenningu þá sem sett hafði verið fram. Viðtölin voru tekin upp á upptökutæki 

(diktafón) og skráð orðrétt í tölvu og vistuð í forritinu Microsoft Word 2010. Tekið skal fram 

að rannsakandi þekkti ekki viðmælendur sína og hefur að engu leyti sameiginlegan bakgrunn 

sem getur haft áhrif á viðtölin eða niðurstöður þeirra. Eigindlegar rannsóknir þurfa að vera 

trúverðugar og til að sýna fram á að niðurstöður standist þarf að finna einhversskonar lögmál 

eða mynstur og traustleika og ekki mega þær litast af gildismati rannsakandans (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003:232-233). Varast má leiðandi spurningar og getur verið varhugavert að 

hafa formála á undan spurningu (Þorlákur Karlsson, 2003:335). Viðtalsrammar hálfstaðlaðir 

voru notaðir til mælinga og svo voru viðtölin dýpkuð á meðan að á þeim stóð eftir tilfinningu 

spyrjanda hverju sinni. Þær spurningar sem allir fengu voru eftirfarandi:  
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Hvað kemur upp í hugann þegar þú hugsar um Standarkirkju?  

Þessi spurning var sett fram til að ná fram þeim hughrifum eða tilfinningum sem viðmælendur 

tengdu við kirkjuna áður en viðtalið hæfist formlega.  

 

Hvaða hlutverki gegnir Strandarkirkja gagnvart þjóðkirkjunni, fyrir heimamenn, gagnvart 

ferðamönnum?  

Þessar spurningar voru þrískiptar og notaðar til að skoða muninn á mikilvægi og hlutverki 

Strandarkirkju frá fleiri sjónarhornum.  

Á hvað heitir fólk þegar það heitir á Strandarkirkju?  

Nokkur atriði voru nefnd, spurningunni til stuðnings, hvort fólk héti á kirkjubygginguna 

sjálfa, helgi staðarins, Maríu mey eða Tómas frá Kantaraborg eða annað.  

 

Hvaða störfum sinnir þú fyrir Strandarkirkju?   

Þessi spurning var sett fram til að skoða hvort og þá hvernig viðmælendur kæmu að kirkjunni 

að öðru leyti en að vera íbúar eða embættismenn sveitarfélagsins.   

 

Er Strandarkirkja áfangastaður fyrir ferðamenn?  

Spurningin var sett fram til að skoða hvaða hug viðmælendur hefðu til kirkjunnar sem 

áfangastað fyrir ferðamenn.  

 

Hvernig finnst þér að þurfi að bregðast við auknum fjölda ferðamanna á svæðið?  

Aukaspurninga var spurt eins og finnst þér að megi bæta við messum og finnst þér vanta fleiri 

gistimöguleika og hvort ferðamenn hefðu væntingar og hvort kirkjan stæðist væntingar þeirra. 

Spurt var einnig um jákvæð og neikvæð áhrif aukningarinnar og hvort þeir væntu meiri 

þjónustu á svæðinu. Spurningarnar voru settar fram til að skoða viðhorf til ferðamanna og 

ferðaþjónustu í tengslum við Strandarkirkju.  

 

Um hvað er Strandarkirkja mynduð og í hvað fer áheitaféð.  

Áheit eru tíð á Strandarkirkju og rannsakandi vildi vita hvort íbúar væru meðvitaðir um 

Strandarkirkjunefnd og störf hennar í þágu kirkjunnar og í hvað peningarnir færu sem kæmu í 

áheit. Einnar aukaspurningar var spurt um það hvort viðmælendur hefðu skoðun á því í hvað 

áheitaféð ætti að fara og var þá spyrjandi að spá í hvort fólk hefði hug á meiri uppbyggingu 

sem kirkjan mætti standa að í tengslum við Strandarkirkju vegna ferðamannastraumsins.  
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Er samstarf milli þjóðkirkjunnar og sveitarfélagsins?  

Þessi spurning var sett fram til að mæla hvort íbúar upplifðu samstarf þarna á milli og hvort 

væri samstarf þarna á milli t.d. varðandi uppbyggingu á svæðinu. Aukaspurning var sett fram 

um það hvort sveitarfélagið gerði eitthvað til að hvetja fólk til að spá í ferðaþjónustu í 

tengslum við Strandarkirkju og umhverfi hennar t.d. í tengslum við hönnun og sölu 

minjagripa.  

 

Er eitthvað sem þú vilt bæta við varðandi Strandarkirkju frá eigin brjósti?  

Þessi spurning var sett fram í lokin til að ná að fanga þær hugleiðingar sem hefðu farið um 

koll viðmælenda á meðan á viðtalinu stóð, því það er svo margt sem maður hugsar í samtali 

sem illa er hægt að tjá ef ekki er gefið tækifæri til þess.  

4.4. Úrvinnsla 

Sumir halda því fram að nauðsynlegt sé að taka fleiri en eitt viðtal til að viðmælendur nái að 

koma frá sér efninu á fullnægjandi hátt og túlka þá merkingu sem þeir leggja í fyrirbærið. Það 

hlýtur þó að fara eftir eðli viðfangsefnisins hve mörg viðtöl þarf að taka. Ekki er gott að festa 

fjölda viðtala strax í upphafi heldur taka ákvörðun um hvort þörf sé að fleiri viðtölum 

jafnóðum  og hafa þá 3-7 daga á milli þeirra (Helga Jónsdóttir, 2003:79). Sýn eigindlegara 

aðferða er oft þrengri en megindlegara en nær á móti oft meiri dýpt og leyfir að hlutirnir séu 

skoðaðir ofan í kjölinn (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003:228). Algengt er að tekin séu tvö viðtöl 

við hvern þátttakanda þar sem í fyrra viðtalinu er lögð áhersla á að tala sem mest um 

viðfangsefnið og fara svo nákvæmar í ákveðna þætti í því seinna og dýpka þar samræður og 

draga svo efnisatriði saman (Helga Jónsdóttir, 2003:79). Þegar lyklun átti sér stað íhugaði 

spyrjandi að taka annað viðtal við ákveðna viðmælendur en komst að þeirri niðurstöðu að 

þess væri ekki þörf fyrir ritgerð af þessari stærðargráðu. Úrvinnsla viðtalanna var unnin 

þannig að fyrst voru þau skifuð orðrétt upp eftir viðmælendum. Síðan voru þau lykluð þannig 

að aðalatriðin voru dregin út og skráð í niðurstöðukafla ritgerðarinnar. Tekin voru viðtöl við 

fjórar persónur  og má segja að þrjú sjónarmið hafi ríkt þ.e.a.s. einn fulltrúi kirkjunnar, einn 

fulltrúi Sveitarfélagsins Ölfuss og tveir fulltrúar íbúa í Selvogi.  
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Viðmælendur voru:  

1. Barbara H. Guðnadóttir menningarmálafulltrúi Ölfuss, íbúi í Þorlákshöfn og starfar á 

bókasafninu í Þorlákshöfn. Hún er fulltrúi Sveitarfélagsins Ölfuss í 

Strandarkirkjunefnd.  

2. Jón Ragnarsson sóknarprestur í Hveragerðiskirkju, íbúi í Hveragerði og fulltrúi í 

Strandarkirkjunefnd. Hann starfar sem afleysingaprestur í sóknarkirkjum 

Sveitarfélagsins Ölfuss vegna veikinda Baldurs Kristjánssonar sóknarprests.  

3. Sigurbjörg Eyjólfsdóttir listakona og íbúi í Þorkelsgerði Selvogi.  

4. Sylvía Ágústsdóttir bóndi í Götu Selvogi og staðarhaldari og meðhjálpari í 

Strandarkirkju. 

 Eitt viðtal var tekið á mann og þótt spurningaramminn hafi verið svipaður í grunninn voru 

spurningarnar ekki eins og miðuðust við hvern viðmælanda fyrir sig. Nákvæmlega sami 

spuringarammi var þó lagður fyrir báða fulltrúa heimamanna Sigurbjörgu og Sylvíu en 

aukaspurningarnar urðu ekki þær sömu og því eru öll viðtölin ólík þegar upp er staðið. Taka 

má fram að viðmælendur áttu til að fara út og suður í svörum sínum og það kom fyrir að farið 

var langt út fyrir það efni sem spurt var um.  

 

5.  Niðurstöður viðtala  

Í niðurstöðukafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og þau svör sem lykluð voru 

úr viðtölunum skráð með stuttum athugasemdum í lokin. Þær upplýsingar sem fengust með 

viðtölunum verða svo bornar saman við efni fræðilega kaflans. 

 

5.1 Það sem kemur upp í hugann   

Þegar viðmælendur voru spurðir hvað kæmi upp í hugann þegar þeir hugsuðu um 

Strandarkirkju voru svörin mismunandi en greinilegt var að allir höfðu jákvæðar hugsanir til 

kirkjunnar. Barbara sagði að Strandarkirkja væri dásemdarstaður. Kyrrðarstaður þar sem hægt 

er að njóta friðarstunda. Jón sagði að Strandarkirkja væri sérstök kirkja með merka sögu og á 

henni hefði fólk mikla helgi. Kirkja sem stendur ein og hefur sérstöðu meðal kirkna vegna 

áheita og sagði bæði Íslendinga og útlendinga heita á kirkjuna. Hann sagði að það mætti kalla 

það hjátrú því Guð væri ekkert nær fólki í Strandarkirkju en annarsstaðar. Fólk hefur sína 

helgistaði sem þeir tengja sínu trúarlífi og þótt fólk segi að Strandarkirkja verði við áheitum 

og bænum tengist það frekar bænheyrslunni en kirkjunni sem slíkri. Það er staðurinn sem 

helgast af tilbeiðslu aldanna en ekki húsið sjálft. Sigurbjörg sagði að Strandarkirkja ætti sér 



27 

 

gamla sögu og það væri þessi gamla saga hennar og forfeðranna sem væri svo sterk. Hún 

sagði mikla trú vera á staðnum, kirkjunni og að yfir altarinu væri engill. 

 Hún talaði um krossinn helga í Kaldaðanesi sem svo margir hefðu haft tiltrú á og að 

áður fyrr hefði fólk gengið langar leiðir til að fá bót meina sinna og dáið á leiðinni og því 

hefðu margir verið jarðaðir í Selvoginum. Í Kaldaðanesi var róðukross sem mikil helgi hvíldi 

á og þangað sótti múgur og margmenni á krossmessum til að leita líknar og heita á krossinn 

(Guðbjörg Kristjánsdóttir, 2004). Sigurbjörg sagði að enn væri mikil tiltrú á kirkjunni og að 

fólk tryði því mjög sterkt að hún veiti vernd og hjálpaði fólki í erfiðleikum. Mörg bréf berast 

með peningunum og sterk hugsun og miklar vonir fylgja áheitunum. Sylvía sagði mikla 

virðingu vera fyrir Strandarkirkju og hún veitti styrk.  

Viðmælendur eru sammála um að Strandarkirkja sé staður friðar, staður sem nýtur mikillar 

virðingar með sterka helgi og mikla sögu.  

 

5.2 Hlutverk Strandarkirkju  

5.2.a ...gagnvart þjóðkirkjunni 

Þegar spurt var um hlutverk Strandarkirkju gagnvart þjóðkirkjunni sagði Barbara þá miklu og 

sterku sögu sem tengdist kirkjunni gera hana að gríðarlega sterku afli og það væri styrkur fyrir 

þjóðkirkjuna að hafa þetta afl sem fær fólk til að trúa og trúa á það sem kirkjan stendur fyrir. 

Hún sagði að það væri stór þáttur í sjarma kirkjunnar hve hún er vel geymt leyndarmál og 

staðurinn mætti ekki verða miðlægur ferðamannastaður. Það væri mikill munur á að koma 

þangað núna og fyrir nokkrum árum þegar meiri ró var yfir honum. Þetta er viðkvæmur staður 

sagði Barbara. Jón sagði kirkjuna gegna því hlutverki gagnvart kirkjunni að vera sóknarkirkja 

fyrst og fremst og að hún minnti á helgi kirkjustaða og hvetti til tilbeiðslu. Hann taldi allar 

kirkjur fá áheit þótt í minna mæli væri því fólk heitir á sína gömlu kirkju. + 

Sigurbjörg taldi að Biskupsstofa hirti alla peninga Strandarkirkju og löngum hefði 

henni verið illa sinnt og erfitt hafi verið að fá pening í viðhald og þróunarvinnu  fram á seinni 

hluta tuttugustu aldar. En það hefði samt margt áunnist og kirkjan hefði svo verið gerð upp og 

planið malbikað. Hún sagði Kristófer Bjarnason hafa barist mest fyrir því að 

áheitapeningarnir yrðu nýttir í þágu Strandarkirkju sjálfrar. Sylvía sagði að margt fólk sem 

stendur frammi fyrir erfiðleikum leiti til kirkjunnar eftir stuðningi og sæki til hennar styrk. 

Þegar spurt var um Strandarkirkjunefnd og í hvað áheitaféð færi sagði Jón áheitaféð ekki 

eyrnamerkt ákveðnum málefnum heldur væri það nýtt til reksturs og viðhalds Strandarkirkju 

og því sem henni tilheyrir. Sigurbjörg vissi ekki hvernig áheitafénu er varið og sagðist ekki 
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hafa spáð í það hvernig ætti að verja því. Hún sagði að Kristófer fyrrum staðarvörður hefði 

hugsað mikið um það þegar hann var á lífi og hugsað um kirkjuna eins og hún væri barnið 

hans. Hún sagði að staðarhaldari mætti ekkert gera nema með leyfi kirkjunnar. Sylvía var ekki 

viss um hlutverk Strandarkirkjunefndar en er sjálf í sóknarnefnd. Hún sagði 

Strandarkirkjunefnd halda utan um áheitafé og taka ákvarðanir um framkvæmdir við kirkjuna. 

Silvía sér um að taka saman áheitafé sem gefið er í kirkjunni og leggur það inn í bankann. 

Svörin sem komu þegar spurt var hvaða hlutverki kirkjan gengdi gagnvart þjóðkirkjunni voru 

mismunandi og sýndu mismunandi sjónarhorn. Kirkjan er sóknarkirkja í lítilli sókn en virðist 

þó öðrum kirkjum fremur hafa mikla helgi sem hlýtur að vera mikilvægt fyrir þjóðkirkjuna því 

hún hvetur til tilbeiðslu og gefur fólki von og trú. Áheitaféð fer til reksturs og viðhalds á 

kirkjunni og eignum hennar og heldur Strandarkirkjunefnd utan um þau mál.  

 

5.2.b ...gagnvart íbúunum  

Þegar spurt var um hlutverk Strandarkirkju gagnvart íbúunum sagði Barbara að fólkið í 

Sveitarfélaginu Ölfusi væri stolt af því að eiga þessa perlu og margir færu með gesti sína 

þangað til að sýna þeim kirkjuna og Selvoginn. Hún sagði að Selvogurinn allur væri 

yndislegur staður en taldi þó ekki víst að allir íbúar í Ölfusi hefðu komið þangað og kannski 

mætti gera þennan stað sterkari í vitund heimamanna í Ölfusi. Jón sagði kirkjuna gegna 

mikilvægu hlutverki fyrir heimamenn og því vegna hennar væri staðurinn minna afskekktur. 

Smith (2009:34) segir menningarferðamanninn leita á afskekktari staði efir raunsannri 

upplifun. Jón sagði heimamenn leggja mikið uppúr því að hugsað væri vel um kirkjuna og 

umhverfi hennar og að staðarhaldarar hafi hugsað og hugsi enn um staðinn eins og sitt eigið 

barn. Hann sagði það oft hafa staðið til að leggja kirkjuna af þrátt fyrir áheitin og talið sé að 

heimamenn hafi alið á því að það gæti gerst og kannski þannig náð í aukna fjármuni til 

viðhalds.  

Sigurbjörg sagði að heimamenn væru ánægðir með kirkjuna sína en misánægðir með 

sóknarprestinn. Hún sagði messur innihaldslitlar og stuttar, messum er skvett á heimamenn á 

tuttugu mínútum, sagði hún. Sigurbjörg vill meina að Strandarkirkja sé orkustöð á sama hátt 

og Snæfellsjökull og Þórsmörk. Hún segir mikil öfl koma frá þessum þremur stöðum. 

Strandarkirkja hefur haft mikið að segja fyrir heimamenn í gegnum tíðina. Þótt fólk ætti enga 

peninga gaf það smávegis til kirkjunnar þegar þurfti við og trúði því að kirkjan veitti vernd og 

reddaði þurrki eða regni. Því lífsafkoma þess byggðist oft á veðurfarinu. Sylvía sagði að mikil 

aðsókn væri í Strandarkirkju.  
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Kirkjan hefur mikið að segja fyrir heimamenn. Við úrvinnslu kom upp í hugann hvort 

viðmælendur litu alla íbúa sveitarfélagsins Ölfuss sem heimamenn eða bara íbúa í Selvogi. 

Barbara sem sér Strandarkirkju með augum sveitarfélagsins sér hana með augum 

heimamannsins en ekki var sú sem þetta ritar alveg viss um, eftir á að hyggja hvort hinir hafi 

séð það þannig fyrir sér. Ekki er hún sóknarkirkja íbúanna í Þorlákshöfn. En það er þó 

greinilegt að almennt hafa þau þó þá skoðun að Strandarkirkja gegni stóru hlutverki fyrir 

heimamenn og hún sé ekki bara sóknarkirkjan heldur einnig stolt þeirra og prýði.  

 

5.2.c ...gagnvart ferðafólki 

Þegar spurt var hvaða hlutverki Strandarkirkja gengdi fyrir ferðamenn sagði Barbara 

ferðamenn almennt vera hrifna og að þeim fyndist yndislegt að koma á þennan kyrrðarstað. 

Hún sagði að sagan skipti miklu máli og gæfi staðnum leyndardómsfullan blæ sem ýtti undir 

og yki þetta yfirskilvitlega. Það eru margir fallegir staðir á Íslandi en enginn hefur viðlíka 

áhrif og Strandarkirkja og þetta svæði í heild. Jón sagði að fáir myndu stoppa í Selvogi ef 

Strandarkirkja væri ekki þar. Alltaf er messufært í Strandarkirkju ef messa hefur verið auglýst 

þar og alltaf er vel mætt í messu. Fólk gerir sér ferð í Strandarkirkju vegna þess að hún er 

sérstök og svo finnst fólki nauðsynlegt að hafa komið þangað og setið messu í Strandarkirkju. 

Messur eru tvisvar í mánuði yfir sumarið og svo á hátíðum á öðrum árstímum. Sóknin er svo 

fámenn að það er ekki einu sinni mánaðarleg messuskylda. Samkvæmt reglugerðum 

þjóðkirkjunnar frá kirkjuþingi 2009 er messuskylda að lágmarki 6 sinnum á ári miðað við 50-

100 sóknarbörn í sóknum með færri en 50 sóknarbörn skal messa eftir aðstæðum. Það er þó 

heimilt að taka tillit til annarra þátta eins og staðhátta og hefðar eða hlutverks kirkjunnar á 

svæðinu (Kirkjuþing, 2009).  

Sigurbjörg taldi að Strandarkirkja hlyti að skipta máli fyrir ferðamenn og eitthvert 

aðdráttarafl hlyti hún að hafa því þeir koma þangað aftur og aftur og stundum eldsnemma að 

morgni. Þeir vita margir um kirkjuna löngu áður en þeir koma hingað og hafa lesið um hana 

og aðdráttarafl hennar á netinu eða í bókum. Sylvía sagði ferðamenn hafa mikið álit á 

Strandarkirkju og þótt kirkjan væri ekki auglýst hefði hún heyrt að sumir erlendir ferðamenn 

fái þau skilaboð að fara ekki frá Íslandi án þess að hafa komið í Strandarkirkju. Einnig sagði 

hún áheit streyma til kirkjunnar erlendis frá.  

Allir viðmælendur eru á þeirri skoðun að Strandarkirkja hafi mikið aðdráttarafl fyrir 

ferðamenn og gegni þar stóru hlutverki. Hún er kirkjan sem allir þurfa að hafa komið í. 

Áhrifaríkur staður með áhrifaríka sögu og áhrifaríka kirkju.  
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5.3 Á hvað heitir fólk þegar það heitir á Strandarkirkju? 

Hér voru viðmælendur spurðir á hvað þeir teldu fólk helst heita þegar þeir hétu á 

Strandarkirkju og snerust vangavelturnar m.a. um það hvort fólk héti á kirkjubygginguna 

sjálfa, helgi staðarins, Maríu mey eða Tómas frá Kantaraborg eða eitthvað annað. Barbara 

taldi fólk heita á kirkjuna sjálfa og helgi staðarins. Hún sagði að kirkjan væri tákngervingur 

fyrir staðinn og fólk gerði líklega ekki greinarmun á því hvort það heitir á húsið eða staðinn. 

Það er kirkjan og helgi staðarins sem skiptir máli. Jón sagði að kirkjan sem slík væri ekki 

persóna þótt hún vissulega gæti átt eignir og Strandarkirkja á ýmsar eignir meðal annars í 

Selvoginum.  

Gjafir og áheit tengjast fyrirbænum og standa fyrir ýmsu í lífi fólks en þó hefur kirkjan 

ekki á sér kaþólkst yfirbragð vegna þessara áheita. Maður tilbiður ekki hluti sagði hann eða 

ímyndir og alls ekki í mótmælendatrú. Hann sagði þetta vera spurningu um það hvað helgar 

stað. Það er ákveðin helgi yfir Strandarkirkju og helgin er tilkomin vegna þeirrar tilbeiðslu 

sem fer fram í kirkjunni. Kirkjan er ekki upprunalega kirkjan og því hlýtur helgin að tengjast 

staðnum en ekki húsinu sjálfu. Helgin sem fylgir staðnum er hjá fólkinu, trú þeirra og 

væntingum. Fólki finnst auðveldara að gera bæn sína í tengslum við Strandarkirkju en að sitja 

úti og gera hana þar. Ef kirkjan væri ekki á þessum stað og ef ekki væri kirkja á þessum stað 

væri þetta ekki svona. Helgin er í húsi á þessum stað svo staðurinn og byggingin eru bundin 

órjúfanlegum böndum. Sigurbjörg var ekki viss í fyrstu á hvað fólk héti en sagði svo eftir að 

hafa hugsað sig um að það væri alltaf kirkjan sem væri beðin. Ekki byggingin sem slík heldur 

öflin sem búa inni í henni. Hún sagði mikið vera um áheit vegna veikinda og að þau byrjuðu 

oft með þessum orðum: „Elsku Strandarkirkja..“. Hún sagði að í kirkjuna streymdu bréf og 

kort með peningunum og eitt kort hefði verið svo fallegt að það væri innrammað inni í 

skrúðhúsi kirkjunnar. Hún sagði dularfulla atburði gerast í kirkjunni og sagði sögu af 

kirkjuverðinum sem gat ekki lokað hurðinni á kirkjunni. Svo hann leit inn í kirkjuna sá hann 

að hann hafði gleymt að slökkva á kertunum og eftir að þau voru slökkt gekk greiðlega að 

loka hurðinni. Aðra sögu sagði hún af sjálfri sér sem var í stuttu máli þannig að hún hafði 

verið beðin af systur Viktoríu um að biðja fyrir séra Sigurði í Skálholti sem hún gerði áður en 

hún yfirgaf kirkjuna og þegar hún var að aka af stað var kirkjan uppljómuð. Sagan endaði vel 

því séra Sigurður fékk að lifa eitt ár í viðbót. Hún sagði vita um tvö svona tilfelli að ljós hafi 

kviknað í kirkjunni án skýringa og telur öflin í kirkjunni vera að verki. Hún sagði að henni 

myndi finnast gaman ef sögum af  yfirskilvitlegum upplifunum sem fólk verður fyrir á 

þessum stað yrði safnað, það yrði örugglega mikið efni. Sylvía sagði fólk heita á kirkjuna 

sjálfa.  
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Viðmælendur höfðu ekki alveg sömu hugmyndir um það á hvað heitið er en enginn var á 

þeirri skoðun að það séu verndardýrlingar kirkjunnar sem fólk heitir á heldur annað hvort 

kirkjan sjálf eða staðurinn. Hvorutveggja þarf að vera til staðar til að helgin haldist, kirkjan 

sjálf og staðurinn sem hún stendur á og virðast þeir vera órjúfanlegir samhangandi þættir.   

 

5.4 Er Strandarkirkja áfangastaður fyrir ferðamenn? 

Þegar spurt var hvort Strandarkirkja væri áfangastaður fyrir ferðamenn voru allir 

viðmælendur örugglega alveg vissir um að svo væri. Barbara sagði að starfsfólk 

upplýsingamiðstöðvarinnar benti ferðamönnum á Selvog og Strandarkirkju sem áfangastað. 

Jón sagði að Strandarkirkja væri áfangastaður fyrir ferðamenn og staður sem mörgum finnst 

þeir þurfi að hafa heimsótt og sumir tækju sunnnudagsbíltúr þangað í góðu veðri. Um páskana 

mættu hátt í hundrað manns í messu og þegar ekki eru messur mætir fólk meira af forvitni, oft 

í skipulögðum hópferðum og stoppar stutt. Hann sagði fólk svosem ekki fá neina tilfinningu 

fyrir Strönd eða Strandarkirkju eða umhverfinu með því að stoppa í 10-15 mín. En aukin 

umferð frá Suðurstrandarveginum dregur úr næði og kannski spillir að einhverju leyti fyrir 

helgi staðarins. Ef Strandarkirkja verður jafnvinsæll ferðamannastaður og Landmannalaugar 

þá mun sérstaðan sem er „friður og ró í kyrrðinni við ysta haf“ og sú helgitilfinning sem fólk 

hefur fundið fyrir þarna hverfa. 

Sigurbjörg sagði öflin í kirkjunni draga ferðamenn þangað og rifjaði upp ferð sem hún 

fór í með foreldrum sínum í Strandarkirkju árið 1949. Hve slæmur vegurinn var og að fólk 

hafi hvergi komist á salerni. Til að leggja áherslu á hve sterk öflin eru og hve mikið 

aðdráttarafl kirkjan hefur sagði hún frá því að móðir hennar hafi allaf verið að heita á 

Strandarkirkju og haft ofurtrú á áhrif þess. Sigurbjörg sagði m.a. að móðir hennar hefði lesið 

bókina ,,Strandarkirkja“ eftir Elínborgu Lárusdóttur þegar hún lá á sæng með hana nýfædda 

og að hún Reykjavíkurbarnið hefði svo flutt í Selvog á miðjum aldri eins og forlögin hefðu 

leitt hana þangað. Hún les reglulega bókina Strandarkirkja eftir Elínborgu og les hana á annan 

hátt eftir að hún flutti í Selvoginn því nú getur hún tengt fólk og staði betur eftir að hún fór að 

þekkja til staðarins. Hún sagði söguna svo sterka af konunum á Strönd sem gengu upp á 

Kvennagönguhóla til að sjá krossinn helga í Kaldaðanesi en ekki bara þær heldur einnig veikt 

fólk af Suðurnesjum. Það dróst fárveikt á þennan stað því það trúði því að það næði heilsu ef 

það sæi krossinn þannig að dauðföll voru tíð á þessum tíma. Sylvía sagði ferðamenn dragast 

að kirkjunni og umhverfi hennar og dvelja þar hluta úr degi. 



32 

 

Þegar spurt var hvað það togaði ferðamenn í Strandarkirkju, hvers þeir væntu og hvort eða 

hvernig kirkjan stæðist væntingar þeirra sagði Barbara að fólk ætti stundum leið hjá án þess 

að hafa jafnvel lesið sér til og sér allt í einu kirkju bera við sjóndeildarhring. Hún er eins  

og segull, fólk fer bara þangað og fræðist þar. Umhverfið er sjarmerandi og það er upplifun að 

fara úr kirkjunni og niður að sjó. Sumir hafa heyrt söguna áður og þurfa svo að sjá hana.  

Kirkjan stenst vel væntingar ferðamanna. Sú mynd sem maður sér þegar maður kemur þangað 

er flott. Jón sagði fólk fara þangað reglulega til messu þótt það búi ekki í Selvogi.  

Kirkjan er áfangastaður af því hún er þarna og er og hefur alltaf verið svona úti í 

vegarenda. Fólk væntir svosem ekki neins nema þess að sjá fallega kirkju en sumir koma til 

að eiga kyrra stund í kirkjunni. Ekki veit Sigurbjörg hvaða væntingar ferðamenn hafa en það 

getur ekki verið af engu sem þeir koma ár eftir ár aftur og aftur. Fólk heimsækir kirkjur með 

sögu líka Skálholt og Reykholt. Þetta eru sögustaðir og margir ferðamenn vita meira um 

Ísland en margir Íslendingar. Sylvía sagði að ferðamenn gleddust yfir að fá tækifæri til að 

koma í kirkjuna og hún sagði hana standast væntingar þeirra því almennt væru þeir hrifnir af 

kirkjunni.  

Það er alveg ljóst að Strandarkirkja er ekki bara staður sem fólk heimsækir heldur líka staður 

sem fólk vill dvelja lengur á og fólk lítur á kirkjuna sjálfa sem áfangastað. Ástæða þótti til að 

minna á kyrrðarstaðinn Strandarkirkju og mikilvægi þess að halda honum sem slíkum. 

Kirkjan stendur vel undir væntingum ferðamanna því þeir vænta oft ekki mikils og fara 

ánægðir þaðan.  

  

5.5.Hvaða störfum sinnir þú fyrir Strandarkirkju? 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvaða störfum þeir gegndu fyrir Strandarkirkju sagðist 

Barbara ekki sinna neinum störfum fyrir hana og sagði aðkomu sína að kirkjunni sem 

menningarfulltrúi snúa aðallega að ferðaþjónustu og ferðamennsku. Jón er afleysingaprestur í 

Strandarkirkju í leyfum sóknarprests og hefur messað þar svona 2-3 sinnum á ári. Hann er 

einnig fulltrúi prófastsdæmisins í Strandarkirkjunefnd sem er eins konar stjórnarnefnd. Sylvía 

er staðarvörður og meðhjálpari. Sigurbjörg hefur málað á kerti og gefið þau Strandarkirkju. 

Svo hefur hún aðstoðað Sylvíu eftir föngum, haldið stjökunum hreinum og sett ný blóm í 

blómavasana reglulega.  
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5.6. Hvernig viltu bregðast við auknum fjölda ferðamanna?  

Á undan þessari spurningu var eftirfarandi formáli: „Nú er Strandarkirkja vel sótt af 

ferðamönnum og má búast við aukningu þar eins og annarsstaðar“ en samkvæmt fræðunum 

getur svona formáli gert það að verkum að spurningar sem á eftir koma verða leiðandi 

(Þorlákur Karlsson, 2003:335). Viðmælendur voru svo spurðir hvort fyrirhugað væri að 

bregðast við auknum fjölda ferðamanna með einhverjum hætti og hvort stefnumótun væri til 

sem gerði ráð fyrir þessari þróun. Barbara sagði að sveitarfélagið og kirkjan væru búin að 

ræða þessi mál. Þau hafa hug á að vinna saman að gerð göngustíga og upplýsingaskilta til að 

minnka álag á viðkvæmum svæðum umhverfis Strandarkirkju. Hún sagði að ferðamenn þyrftu 

að hafa betri aðstöðu þarna, salernisaðstöðu, tækifæri til að kaupa minjagripi og annað.  

Mikilvægt sé að taka tillit til þeirra ferðaþjónustuaðila sem eru fyrir í Selvoginum. Kirkjan 

hefur ekki hug á að fara út í ferðaþjónustu eða minjagripasölu og ekki sveitarfélagið heldur. 

Jón sagði að hugmyndir hefðu verið um að byggja einhvers konar gestastofu eða 

safnaðarheimili í sambandi við kirkjuna vegna aukins ferðamannastraums en ekki væri búið 

að taka ákvörðun um umfang þjónustunnar eða hlutverk gestastofunnar. Ef slíkt hús yrði 

byggt væri hægt að hugsa sér að það hefði betri salernisaðstöðu og aðstöðu til fundahalda eða 

fræðslu fyrir hópa og að hægt verði að setja upp sýningar í tengslum við kirkjuna. Sigurbjörg 

sagði að það hefði verið búið að gera teikningu að húsi við kirkjuna en vissi svo ekki meira 

um það. Það átti að byggja þarna aðstöðu til að halda brúðkaupsveislur eða skírnarveislur og 

svo vantar líka pláss fyrir þá kirkjumuni sem kirkjan á, sagði hún. Ekki má styggja þá 

ferðaþjónustuaðila sem eru á svæðinu. Sylvía sagði að safnaðarheimili eða gestastofa hefði 

verið á teikniborðinu þegar bankahrunið varð og þá hefðu allar slíkar áætlanir verið settar í 

bið. 

Heimamenn, sóknarbörn og presturinn telja þörf fyrir einhverskonar þjónustu við ferðamenn í 

tengslum við Strandarkirkju en ekki er alveg ljóst hvernig hún á að vera. Ekki er vilji fyrir að 

fara í samkeppni við þá ferðaþjónustuaðila sem eru á svæðinu eða ferðaþjónustu en áhugi er 

fyrir að byggja einhverskonar setur eða gestastofu. Sylvía er sjálf í ferðaþjónustu í Selvogi en 

var augljóslega leið yfir því að þær framkvæmdir sem áætlað var að fara í fyrir bankahrun 

hefðu runnið í sandinn. Svona gestastofa gæti fengið fólk til að stoppa lengur á staðnum sem 

gæti veitt þjónustuaðilum sem þar eru enn meiri viðskipti þegar upp er staðið. Vegna þess 

hvernig svörin komu út og hve meðvitaðir viðmælendur voru um aukinn ferðamannastraum 

telur spyrjandi að formálinn hafi ekki haft neitt að segja í þessu tilfelli.  
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5.6.a Mætti fjölga messum? 

Þegar spurt var í framhaldi  um viðbrögð við auknum ferðamannastraumi hvort auka mætti 

messuhöld í Strandarkirkju fannst Sylvíu það ekki en Sigurbjörg var á öðru máli. Það er að 

segja Sigurbjörgu fannst mega auka við messuhöld ef messurnar yrðu með öðru sniði en nú 

tíðkast. Hún vill sá aukningu í messuhöldum sem innihalda fallega tónleika, fyrirbænastundir 

og þagnarstundir. Messurnar þurfa að vekja hughrif og helgi sagði hún. Til dæmis þegar 

kvennamessan var haldin hér þá skrifuðu allir fyrirbænir á miða sem voru síðan lesnar upp í 

messunni og það var áhrifaríkt. Það má alveg vera innihald og helgi í messum. Það er oft 

áhrifaríkara að sitja einn í kirkjunni í þögninni en í leiðinlegri messu. Það vantar helgi í 

messurnar, það vantar tónlistina, þögnina og fyrirbænir og að fólk nái að finna fyrir andakt. 

Þegar Jón var spurður þessarar spurningar með hugmynd hvort þarna fælist kannski 

tækifæri fyrir prestanema að æfa sig sagði hann æfingamessur fara fram fyrir lokuðum dyrum 

og prestanemar mættu ekki messa án réttinda. En Strandarkirkja ætti þarna sumarhús sem átti  

upphaflega að gegna því hlutverki að prestar gætu haft þar vikudvöl gegn því að messa en þeir 

eru eins og annað fólk og hafa ekki áhuga á að vinna í frítíma sínum.  

Ekki sáu margir tækifæri til aukinna messuhalda vegna ferðamanna nema Sigurbjörg sem vill 

sjá fleiri messur en aðeins ef presturinn sem messar getur gefið þeim það innihald og helgi 

sem kirkjugestir sækjast eftir. Spyrjandi veltir hér fyrir sér hve sérstakt það sé að einhver 

skuli finna fyrir sterkri helgi á þessum stað á öllum tímum öðrum en messutímum.    

 

5.6.b Finnst þér vanta aukna gistimöguleika hér  á svæðinu?  

Sigurbjörgu fannst vanta gistihús og sagði tjaldstæðið við T-bæ alltaf vera fullt. Eftir að nýi 

vegurinn kom hefur staðan gjörbreyst og nú sjást hér húsbílar sem komu ekki áður vegna þess 

að vegurinn niðureftir var svo vondur. Miðað við gott gengi gistiheimila í Flóanum ætti 

gistiheimili að ganga vel hér. sagði hún. Sylvía sagði að það væri mikil eftirspurn eftir 

gistingu í Selvogi. Hún er með tjaldstæði og leyfir stundum fólki að gista inni hjá sér þegar 

kalt er á tjaldstæðinu. Það vantar fleiri gistimöguleika og bygging gistihúss í Götu í bígerð. 

Þegar spurt var um hvort einhverjar hugmyndir væru uppi um hönnun og sölu minjagripa í 

tengslum við Strandarkirkju sagði Jón að kirkjan hefði ekki hug á að standa fyrir 

minjagripahönnun eða sölu umfram það sem nú tíðkast. Sylvía sagði að litlar bækur, 

bæklingar og póstkort væru einu minjagripirnir sem seldir væru í kirkjunni. Sigurbjörg selur 

minjagripi í formi myndlistar og Sylvía prjónar flíkur og selur í pylsuvagninum í Götu. 

Íbúar í Selvogi eru sammála því að það bráðvanti fleiri gistimöguleika og grundvöllur sé fyrir 

blómlegri ferðaþjónustu á svæðinu. Lítið er um minjagripi tengda kirkjunni.  
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5.7 Hvernig upplifir þú þennan aukna ferðamannastraum?    

Viðmælendur sem fengu þessa spurningu voru einnig spurðir hvað væri jákvætt og hvað væri 

neikvætt að þeirra mati. Sigurbjörg sagðist hafa flutt í Selvoginn fyrir tíu árum og þá hefði 

ekki komið hræða yfir veturinn til að skoða kirkjuna en nú sé dagleg umferð þangað. Hún 

sagði að fyrir hennar tíma þarna hefði veturinn þótt langur í myrkrinu og rafmagn hefði komið 

seint á þetta svæði en með rafmagni og góðum samgöngum væri veturinn ekkert lengri þar en 

annarsstaðar. Fátækt var mikil á þessu svæði áður fyrr og útvatnaður saltfiskur í alla mata. 

Fjárbúskapur þarna var og er í blóma, hellisheiðin er notuð sem sumarbeitarland og áður fyrr 

var fjörubeitin einnig nýtt. Hún sagði ferðamannastrauminn vera eðlilegan part af 

framþróuninni. Menningin hefur breyst, fólk á meiri peninga og fólksfjögun hefur verið meiri. 

Gamla bændasamfélagið er að líða undir lok og verksmiðjubúskapur kominn í staðinn.  

Tölvuöldin er hafin og lítil hætta á að við byrjum að nota grútarlampana aftur, sagði hún. Við 

eru samt ennþá aftarlega því hér er ekki netsamband og gemsasamband tiltölulega nýkomið á. 

Sylvía hefur eingöngu jákvæða upplifun af auknum fjölda ferðamanna og finnst þetta bara 

skemmtilegt.  

Íbúar í Selvogi virðast upplifa þennan aukna ferðamannastraum á jákvæðan hátt.  

 

5.6.a Hafa ferðamenn svipaðar væntingar til þjónustu og er í boði? 

Þegar spurt var um hvort ferðamenn hefðu væntingar til þjónustu og hvort þörf væri á 

aukningu á gistimöguleikum sagði Sigurbjörg að ef eitthvað væri í boði fyrir ferðamenn í 

Selvogi þá myndu ferðamenn þiggja það. Hér vantar afdrep eins og t.d. gestastofan er á 

Þingvöllum, sagði hún. Rúta með belgískum ferðamönnum kom á Strönd til að sjá kirkjuna. 

Fararstjórar útbjuggu borð á bílaplaninu sem þeir settu nestið á sem þeir voru með fyrir 

hópinn. Þetta er algeng sjón. Hér mætti vera staður sem býður upp á sjávarfang og annan 

þjóðlegan mat þótt ekki væri það annað en grjónagrautur en kjötsúpa er reyndar komin á 

matseðla. Það sem manni er boðið upp á í sjoppum úti á landi eru bara pulsur og hamborgarar, 

sagði hún. Sigurbjörg pantar sér alltaf fisk ef hún hefur tækifæri til. Ferðaþjónusta hefur 

breyst á undanförnum árum og fagmennska hefur aukist með auknu samstarfi og auknum 

samtölum á milli þjónustuaðila. Áberandi er hve hópar þurfa oft að fylgja naumri tímaáætlun. 

Það hentar ekki sumum hópum að fara of víða og stoppa stutt á hverjum stað, t.d. eldri 

borgurum. Þeir þurfa að fá meiri tíma þegar þeir stoppa. Sigurbjörg fær hópa í galleríið eða 

vinnustofuna eins og hún kallar hana í dag. En ekki eins marga og fyrstu árin hérna. Erillinn 

er mikill og vinnufriður lítill.  
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Aftur kemur fram möguleiki á að bjóða uppá meiri þjónustu í Selvogi í tenglsum við kirkjuna 

og umhverfi hennar. Þess má geta þá daga sem höfundur dvaldi í húsinu hélt hún kirkjunni 

opinni á daginn en hitti aðeins fjóra ferðamenn og talaði aðeins við tvo. Það voru tvær 

kanadískar konur sem spurðu um styttuna „Landsýn“. Höfundur sagði þeim 

munnmælasöguna af tilurð kirkjunnar og tenginguna við styttuna og hrifningin leyndi sér ekki 

og í kjölfarið keyptu þær sér bækling. Kirkjan er ekki auglýst opin á virkum dögum og engir 

hópar voru á ferðinni á þessum tíma.  

 

5.8  Er samstarf á milli þjóðkirkjunnar og Sveitarfélagsins Ölfuss?  

Þegar spurt var hvort þjóðkirkjan og Sveitarfélagið Ölfus væru í samstarfi sagði Barbara að nú 

stæði yfir deiluskipulagsvinna fyrir Selvogssvæðið í heild. Strandarkirkja á margar jarðir á 

svæðinu og telst til stærri landeigenda og því er mikið samband á milli Sveitarfélags og 

Strandarkirkjunefndar þessa dagana. Hún sagði að þjóðkirkjan þyrfti að ákveða hvað hún vill 

gera við landið og það sem má gera þarf að vera á forsendum landeigenda. Allir eru þó 

sammála um að verja hughrifin. Það er mikilvægt að þetta sé staður þar sem fólk getur fundið 

ró. Kyrrðar- og friðarstaður. Það er ofboðsleg fjölgun ferðamanna og náttúran er víða farin að 

láta á sjá. Þegar er komin í ljós aukning á ferðamönnum í Selvoginum með Suðurstrandarvegi.  

Náttúran er viðkvæm þarna og það er ástæða fyrir því að húsin eru farin í eyði. Baráttan við 

að halda í þann jarðveg sem er þarna hefur verið mikil. Þeir sem unnið hafa við kirkjuna hafa 

unnið gott og ötult starf bæði við kirkjuna og landgræðsluna. Jón sagði að fyrirhugaður væri 

fundur með fulltrúum sveitarfélagsins vegna deiliskipulags fyrir Strandarkirkju og eignir 

hennar í Selvogi. Strandarkirkjunefnd hefur ekki fulltrúa frá Sveitarfélaginu en er í samvinnu 

við sveitarfélagið um ýmislegt eins og framkvæmdir og skipulagsmál. 

Sigurbjörgu fannst ekki vera samstarf þarna á milli en sagði alla ganga vel um Strandarkirkju 

og það hefði breytt miklu að fá salernin við kirkjuna. Hún sagði að mikil breyting væri orðin 

um landið og fólk væri farið að hafa lifibrauð af stöðum sem ekki þekktist áður. Sylvía taldi 

ekki vera mikið samstarf þarna á milli en sagði Sveitarfélagið Ölfus þó hafa tekið þátt í að 

setja upp skiltið með örnefnakorti af Selvogi eftir Ómar Smára Ármannsson.  

Barbara var spurð hvort sveitarfélagið gerði eitthvað til að hvetja fólk til að spá í 

ferðaþjónustu í tengslum við Strandarkirkju og umhverfi hennar og sagði hún að skýrsla hefði 

verið gerð 2010 um stefnu í ferðamálum og þar hefðu m.a. verið settar fram hugmyndir um að 

byggja upp einhverskonar sýningarhús og minjagripasölu. Í fyrra var sýning í Þorlákshöfn 

tileinkuð Selvoginum og Kristófer Bjarnasyni staðarhaldara í Selvogi en hann vildi byggja 
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safn. Margt hefur verið gert til að ýta við fólki og hvetja það en það verður samt að koma frá 

fólkinu sjálfu. Þegar hún var spurð hvernig sveitarfélagið vildi nýta sér aðdráttarafl 

Strandarkirkju sagði hún að það gerði það með því að benda á hana sem áhugaverðan 

áfangastað í bæklingum og á heimasíðu sinni. Þannig nýtir sveitarfélagið Strandarkirkju en 

ferðaþjónustu fylgir ábyrgð og allt byggist á vilja landeigenda. Barbara sér mikla möguleika á 

aukinni atvinnuuppbyggingu á svæðinu og þá í formi ferðaþjónustu. 

Nú stendur yfir gerð deiliskipulags og það kom spyrjanda á óvart að það skuli ekki hafa verið 

gert fyrr. Guðrún Jónsdóttir arkitekt er að vinna það þessa dagana  (Ragnhildur 

Benediktsdóttir tölvupóstur 11. apríl 2013) og því er samstarf á milli Sveitarfélagsins Ölfuss 

og kirkjunnar sem landeiganda. Það virðist vera gott samband þarna á milli og samvinna í 

farvatninu varðandi skilta og stígagerð.  

 

5.9 Viltu bæta einhverju við frá eigin brjósti varðandi Strandarkirkju? 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort þeir hefðu einhverju við að bæta sagði Barbara að 

Sveitarfélagið Ölfus gæti ekki nýtt sér Strandarkirkju meira en það gerir nú þegar því svæðið 

þarna í kring hefur ekki það sem þarf. Það þarf vilja og leiðir og möguleika til að taka á móti 

auknum fjölda ferðamanna og það yrði of mikið álag á staðarhaldarann ef kirkjan yrði 

markaðssett meira. Það þarf alltaf að gæta þess að þarna er viðkvæm náttúra og engin aðstaða 

til að taka á móti miklum fjölda. En það þarf að skoða þessi mál út frá mörgum sjónarhornum. 

Jón sagði að Strandarkirkja myndi halda áfram að vera svona áfangastaður fyrir ferðamenn og 

þá sem leita þangað í trú og tilbeiðslu og það verður vandi að varðveita séstöðu hennar með 

vaxandi umferð. Hann sagði að mikilvægt væri að hugsa um þolmörkin. Sigurbjörg sagði 

ímynd staðarins skipta máli fyrir heimamenn. Ef maður tekur myndir af gömlu aflögðu drasli 

og setur þær í vikublað og skrifar við að á þessum stað sé afdalabyggð og gefur ekki 

raunsanna mynd af staðnum, getur það skilið eftir neikvæðan móral hjá heimamönnum. Þess 

vegna er mikilvægt að sátt ríki á milli þeirra sem segja frá staðnum og þeirra sem eru á 

staðnum. Afdalabyggðin virðist þó hafa aðdráttarafl því fólk kemur á staðinn í auknum mæli. 

Hér er orðið erfitt að fá land og virðist vera eftirspurn eftir t.d. sumarbústaðarlöndum í 

Selvogi, sagði Sigurbjörg.  

Mikilvægt er að hafa getu, aðstöðu og mannskap til að taka á móti gestum og því er ekki til að 

dreifa við Strandarkirkju enn sem komið er. Einnig þarf að hugsa um þolmörkin og friðinn. 

Ímyndina má ekki skaða og sátt þarf að ríkja um það hvernig á að markaðssetja staðinn í 

framtíðinni.  
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6. Umræður  

Í umræðukafla verða niðurstöður túlkaðar og skoðaðar í fræðilegu samhengi  Mat verður lagt 

á mikilvægi þeirra og niðurstaða fengin um það hvort kenningin standist að Strandarkirkja sé 

vinsæll áfangastaður fyrir ferðamenn og að miklir möguleikar séu þar í uppbyggingu 

ferðaþjónustu. 

6.1 Strandarkirkja  

Strandarkirkja er sérstök kirkja með merka sögu, stendur ein og hefur sérstöðu meðal kirkna 

vegna áheita og á henni er mikil helgi. Saga forfeðranna er sterk og mikil virðing er borin 

fyrir kirkjunni. Í kirkjunni finnst fólki Guð vera nær, að hún veiti vernd og hjálpi fólki í 

erfiðleikum. Mikil tiltrú er á kirkjunni og hún verður við áheitum og bænum. Strandarkirkja er 

kirkja sem fólki finnst það þurfa að hafa komið í. Hún er tákngervingur fyrir staðinn og eru 

kirkjan og staðurinn bundin órjúfanlegum böndum. Trúarlegir áfangastaðir geta verið 

viðkvæmt mál og sum ríki vilja verja trú sína fyrir ferðamönnum (Smith, 2009:74). Það 

virðist ekki eiga við um Strandarkirkju því um hana er gengið af virðingu og hún hefur staðið 

svo margt af sér að fólk með mismunandi trúarskoðanir getur varla ógnað stöðu hennar.  

Heimurinn minnkar með alheimsvæðingunni og menningarlegur munur minnkar einnig og þá 

verður sérstaðan sérstakari. Fólk þarf að ferðast lengra til þess að upplifa áþreifanlegan mun 

milli menningingarheima (Smith, 2009:195) og jafnvel alla leið í Strandarkirkju. Fáir staðir 

hafa viðlíka áhrif og Strandarkirkja og hún stendur á stað sem maður þarf að hafa komið á. 

Staðurinn er kyrrðarstaður þar sem fólk nýtur friðarstunda. Hann helgast af tilbeiðslu aldanna 

og mikil trú er á staðnum. Fólk hefur sína helgistaði sem það tengir trúarlífi sínu og þessi 

staður hefur yfir sér einstaka og sjaldgæfa helgi sem margir sækjast eftir að upplifa.  

 

6.2 Helgin og áheitin  

Yfir Strandarkirkju hvílir ákveðin helgin sem er m.a. tilkomin vegna þeirrar tilbeiðslu sem fer 

fram í kirkjunni. Helgin sem fylgir staðnum er hjá fólkinu, trú þess og væntingum. 

Helgin er í húsi á þessum stað svo staðurinn og byggingin eru bundin órjúfanlegum böndum 

en þó virðist ekki vera samband á milli helgi kirkjunnar og helgihalds í kirkjunni. Aukin 

umferð dregur úr næði og hætta er á að hún spilli fyrir helgi staðarins og því getur verið 

mikilvægt að vera meðvitaður um þá hættu og finna leiðir til að það gerist ekki því helgi 

staðarins er fólkinu mikilvæg. 
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Þó að Strandarkirkja tilheyri hinni Lúthersku mótmælendatrú þjóðkirkjunnar þar sem ekki 

tíðkast að tilbiðja hluti eða ímyndir heitir fólk á hana. Séra Jón sagði að fólk héti á sínar 

heimakirkjur og til að kynna sér það nánar rýndi höfundur í dagblöð og tímarit á timarit.is og 

sá að algengt hefur verið hjá dagblöðum og tímaritum fram undir 1989 að hafa fastan dálk 

með yfirskriftinni „Áheit og gjafir“ eða „Gjafir og áheit“.  Þar eru hin ýmsu áheit auglýst og 

þökkuð og eru margar kirkjur nefndar og oftast er Strandarkirkja með í upptalningunni. En 

árið 1990 virðist Strandarkirkja vera búin að ná yfirhöndinni og er aðeins Viðeyjarkirkja 

nefnd til áheits það árið. Það fær mann til að hugsa hvort þessir dálkar hafi virkað hvetjandi á 

fólk til áheita.  

Gjafir og áheit sem tengjast fyrirbænum standa fyrir ýmsu í lífi fólks. Sterk hugsun og 

mikil von fylgir áheitunum enda er mikið um áheit vegna veikinda og peningar streyma í 

kirkjuna og stundum fylgja bréf eða kort með með fyrirbænum og bænum og sum þeirra 

hefjast á eftirfarandi orðum: „Elsku Strandarkirkja...“ Ekki eru Íslendingar þeir einu sem heita 

á kirkjuna. Útlendingar heita á hana og ekki bara ferðalangar sem koma við í kirkjunni heldur 

er algengt er að áheit berist erlendis frá. Ekki er víst að fólk geri greinarmun á því hvort það 

heitir á húsið eða staðinn, kirkjuna sjálfa eða helgi staðarins. Samt sem áður streyma áheitin 

til Strandarkirkju. En hvað er það sem helgar stað og hvaða öfl eru það sem valda því að þessi 

staður hefur yfir sér meiri helgi en aðrir staðir. Áheitafé er nýtt til reksturs og viðhalds 

Strandarkirkju og því sem henni tilheyrir og gefur það von um að henni verði áfram vel 

viðhaldið og hún haldi þeirri virðingu sem hún hefur áunnið sér. Stór þáttur í sjarma 

kirkjunnar er hve vel geymt leyndarmál hún er og aðdráttaraflið er friðurinn. Ef sérstaðan 

„friður og ró í kyrrðinni við ysta haf“ og sú helgitilfinning sem fólk hefur fundið fyrir þarna 

hverfur þá er hætt við að aðdráttaraflið hverfi líka. Smith kemst svo að orði að um leið og 

fyrirbærið „paradís“  eða í þessu tilfelli Strandarkirkja uppgötvast hefst niðurtalning að 

dómsdegi þess (Smith, 2009:208). Og menningarferðamenn eru meðvitaðir um minnkandi 

auðlindir og flykkjst til að upplifa þær á meðan tækifæri gefst. Strandarkirkja getur virkað 

sem orkustöð og hefur henni verið líkt við Snæfellsjökul og Þórsmörk og fólk leitar til hennar 

eftir stuðningi og styrk. 

6.3 Selvogurinn 

Ferðamenn sækja í sífellu meira út frá nærumhverfi sínu einkum vegna þess að daglegt líf 

þeirra er orðið partur af opinni veröld hins venjulega manns (Smith, 2009:225). 

Selvogurinn er yndislegur staður sem þó fáir myndu líklega stoppa í ef Strandarkirkja væri 

ekki þar. En sem afdalabyggð gæti hann þótt haft aðdráttarafl því menningarferðamaðurinn 
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hefur sterka þrá eftir framandleika og sækist eftir afskekktum stöðum, óvenjulegri reynslu eða 

raunsönnu sambandi við innfædda (Smith 2009:34) sem næðist líklega að skapa í kringum 

hinar friðlýstu fornminjar sem eru þar um allt. En náttúran þarna er viðkvæm og mikil 

jarðvegseyðing og því mikilvægt að vera meðvitaður um þolmörk svæðisins. Með 

stefnumótun er upplýsingaöflun mjög mikilvæg og einnig er nauðsynlegt að fá íbúa á svæðinu 

með í verkið.  Með því móti næst frekar sátt um stefnuna og samfélagið í heild vinnur þá í 

sameiningu að sömu markmiðum (George, Mair og Reid, 2009:57). 

Sagan og menningararfurinn sem Selvogurinn geymir er ótæmandi. Sögur af fólki frá 

miðöldum til okkar daga. Sagan af sjúklingum sem gengu á Kvennagönguhóla til að sjá 

krossinn helga í Kaldaðanesi. Sögur af heimamönnum sem hétu á kirkjuna og báðu um regn 

eða þurrk og trúðu því að kirkjan veitti vernd. Sögur af hestum, fuglum, kindum, bændum og 

búaliði, sjófarendum, vitanum og svona má lengi telja. Allar þessar sögur má fanga og skrá og 

nýta. Vinnubrögð og verklag sem er nánast horfið má rifja upp, torfbæjum mætti viðhalda og 

hvetja mætti til námskeiða sem tengja mætti við svæðið, hvort sem það er kennsla í 

vinnubrögðum, fiskveiði, matargerð eða öðru. En góðir hlutir gerast hægt og á meðan ekki 

fleira fólk býr á staðnum má búast við að uppbygging eigi eftir að vera í hægari kantinum,  

 En heimamenn geta bæði verið íbúar í Sveitarfélaginu Ölfusi sem er víðfemt svæði og 

þeir geta líka verið íbúar í Selvogi og í ritgerðinni hefur hugtakið heimamenn kannski örlítið 

miðast við íbúana í Selvogi þótt vissulega eigi það við alla sem í sveitarfélaginu búa. Það 

kemur sennilega til af því að umræðan hefur snúist um kirkjuna og þá verður verða 

sóknarbörnin íbúarnir. En kirkjan hefur haft mikið að segja fyrir heimamenn í gegnum tíðina.  

Oft hefur átt að færa kirkjuna þrátt fyrir áheitin en alltaf hefur sú hugmynd mætt andstöðu 

heimamanna. Miðað við könnun sem lögð var fyrir íbúa sveitarfélagsins Ölfuss 2010 eru þeir 

býsna jákvæðir gagnvart ferðaþjónustu og nærri allir sem tóku þátt í könnuninni voru stoltir af 

því að ferðamenn hefðu áhuga á að heimsækja sveitarfélagið og fannst gott að fá gesti sem 

eyddu peningum í sveitarfélaginu (Rögnvaldur Guðmundsson, 2010:19). Staðurinn mætti vera 

sterkari í vitund allra heimamanna því ekki er víst að allir heimamenn þekki hann. Í könnun 

Rögnvaldar (2010: 16) kemur fram að meirihluti íbúanna hafi komið í Strandarkirkju og 

Selvoginn. Strandarkirkja var þó ekki á lista yfir styrkleika sveitarinnar í ferðaþjónustu 

(Rögnvaldur Guðmundsson, 2010:10) en einn til tveir nefndu Selvoginn.  
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6.4 Margþætt hlutverk 

Strandarkirkja gegnir hlutverki sóknarkirkju og sem slík er hún tákngervingur trúarinnar og 

gefur von og eykur tiltrú á kraftaverk. Hún minnir á helgi kirkjustaða og hvetur til tilbeiðslu 

og þannig er mikill styrkur fyrir þjóðkirkjuna að hafa hana innanborðs. Kirkjan er stolt 

heimamanna og á þannig stóran þátt í að skapa jákvæða sjálfsmynd íbúanna. Hún er perlan 

sem heimamenn sýna gjarnan gestum sínum og vegna hennar er staðurinn minna afskekktur. 

Það skiptir heimamenn miklu máli að hugsað sé vel um kirkjuna og umhverfi hennar. Alltaf er 

messufært í Strandarkirkju og alltaf vel mætt í messu. Fólki finnst nauðsynlegt að hafa setið 

messu í Strandarkirkju og margir fara reglulega í messu þangað þó þeir komi langt að. 

Strandarkirkja er partur af mennigararfi Íslendinga og gegnir þar veigamiklu hlutverki sem 

sögustaður. Hún gegnir einnig því hlutverki að vera áhugaverður ferðamannastaðar og eru 

ferðamenn almennt hrifnir af henni og þessum kyrrðarstað. Sagan gefur staðnum 

leyndardómsfullan blæ sem ýtir undir hið yfirskilvitlega. Fólk gerir sér ferð í Strandarkirkju 

vegna þess að hún er sérstök. Ferðamenn hafa mikið álit á Strandarkirkju og hafa margir lesið 

um hana og aðdráttarafl hennar áður en þeir koma. Mikið er skrifað um hana en að áliti 

heimamanna virðist hún ekki vera mikið auglýst.   

 

6.5 Áfangastaður fyrir ferðamenn  

Strandarkirkja er áfangastaður fyrir ferðamenn í hugum fólks og staður sem maður þarf að 

hafa heimsótt. Samkvæmt skilgreiningu Guðrúnar Þóru Gunnarsdóttur (2007:168-169) er 

áfangastaður ferðamanna frekar flókið hugtak sem hún skiptir í þrjár víddir: Sem 

raunverulegur staður, sem hugmynd sem byggist á veruleika, væntingum og eftirspurn og sem 

ímynd sem þykir vert að halda á lofti. Þessi skilgreining passar svo vel þarna því 

Strandarkirkja stendur á raunverulegum stað og er líka fyrirbæri sem byggist á veruleika 

væntingum og eftirspurn og ímynd staðarins skiptir máli fyrir heimamenn og þeim er ekki 

sama hvernig henni er haldið á lofti. Timothy og Boyd (2003:48-50) segja að áfangastaður 

ferðamanna hafi þrískipt framboð þjónustu: Aðdráttaraflið sjálft, almenn þjónusta við 

ferðafólkið, og stoðkerfið. Það kemur vel ljós í niðurstöðukaflanum hve mikilvægt er að 

þessir þættir spili saman því staðan er sú að aðdráttaraflið og stoðkerfið eru töluvert meiri en 

þjónusta á svæðinu getur annað. Því má segja að visst ójafnvægi ríki sem heimamenn sjá að 

þurfi að ráða bót á. Kirkjan er eins og og segull sem togar til sín  ferðamenn og fær þá til að 

dvelja þar hluta úr degi. Innlendir og erlendir ferðamenn heimsækja Strandarkirkju ýmist 

vegna þess að þeir áttu leið hjá og sáu kirkju bera við sjóndeildarhring eða vegna þess að þeir 
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hafa heyrt um hana og vilja koma á staðinn og upplifa hana. Jóni fannst ólíklegt að fólk fengi 

tilfinningu fyrir kirkjunni eða umhverfinu með því að stoppa í 10-15 mínútur en margir leita 

til dreifbýlisins til að tengjast fortíðinni og skynja rætur hennar og getur fortíðarþráin verið 

sterkur áhrifavaldur (George, Mair og Reid, 2009:7). Því gæti sá sem stoppar í stutta stund 

með hópi í rútu gert áætlun um að koma aftur og dvelja lengur.  

 

6.6 Hvað á að gera við alla þessa ferðamenn?  

Það er ofboðsleg fjölgun ferðamanna með tilkomu nýja Suðurstandarvegarins og náttúran er 

víða farin að láta á sjá. Fyrir tíu árum kom ekki hræða yfir veturinn til að skoða kirkjuna en nú  

er dagleg umferð þangað yfir veturinn. Sveitarfélagið og kirkjan hafa hug á að vinna saman að 

gerð göngustíga og upplýsingaskilta til minnka álag á viðkvæmum svæðum. Ferðamenn 

þyrftu að hafa betri aðstöðu þarna. Hugmyndir voru um að reisa gestastofu eða 

safnaðarheimili í tengslum við kirkjuna vegna aukins ferðamannastraums. Þá átti sennilega að 

mæta þörfinni fyrir betri salernisaðstöðu, aðstöðu til fundahalda eða fræðslu fyrir hópa og að 

hægt sé að setja upp sýningar í tengslum við kirkjuna. Að öðru leyti ætla hvorki kirkjan né 

sveitarfélagið að starfa í ferðaþjónustu. Það vantar veislusal í Selvog og þar er fábreytni í 

ferðaþjónustu en ýmsir möguleikar í uppbyggingu ferðaþjónustu. Eftirspurn er eftir gistingu 

og sumarbústaðarlöndum í Selvogi. Þarna vantar gistiheimili í einhverri mynd og afdrep fyrir 

hópa til að setjast niður.  

Lítið er um minjagripi fyrir utan bæklinga og kort í Strandarkirkju og erfitt aðgengi að 

listmunum Sigurbjargar en hægt að kaupa einhverjar handprjónaðar flíkur í Pylsuvagninum í 

Götu. Íbúar í Selvogi eru jákvæðir gagnvart aukinni umferð ferðamanna. Ferðaþjónusta er 

ekki eitthvað sem á að vera lögð á samfélagið (Smith, 2009:212) og því þarf að vera 

samfélagsleg sátt um það hvort og hvernig uppbygging á að eiga sér stað. En frá sjónarhorni 

arfleifðarinnar ætti ferðaþjónusta sem af henni hlýst að hafa alla burði til að bjóða uppá 

aðlaðandi og sjálfbæran áfangastað (Timothy, Dallen. J. og Boyd, S. W., 2003:11). Í 

markaðssetningu áfangastaða virðst oft vera lögð áhersla á hið áþreifanlega en það sem hægt 

er að upplifa á áfangastaðnum, svo sem eins og andrúmsloftið, hreyfingu eða skynjun til 

staðarins. Þetta getur verið mjög breytilegt og væntingar geta verið mjög ólíkar og byggst á 

því hvort ferðamaðurinn sé í leit eftir „ekta“ menningu eða bara að leita eftir upplifun (Smith, 

2009:189).  Deiliskipulagsvinna stendur yfir fyrir Selvogssvæðið í heild og þar er að mörgu 

að huga. Strandarkirkja er stór landeigandi á svæðinu og þarf þjóðkirkjan að ákveða hvað hún 

vill gera við landið. Í stefnumótuninni virðast íbúar vera með í að vinna verkið og samkvæmt 



43 

 

George, Mair og Reid ( 2009:57) er það besta leiðin til að sátt ríki og allir vinni að 

sameiginlegum markmiðum. Allir eru þó sammála um að verja hughrifin. Það er mikilvægt að 

þetta sé staður kyrrðar og friðar. Það þarf að bregðast við auknum fjölda ferðamanna en eins 

og staðan er í dag eru ekki aðstæður til þess og skoða þarf málin út frá mörgum sjónarhornum. 

En það verður vandi að varðveita séstöðu hennar með vaxandi umferð og því þarf að fara 

gætilega í uppbyggingu svæðisins. Ef áfangastöðum menningartengdrar ferðamennsku er ekki 

stjórnað vandlega og af alúð gæti með tímanum komið upp sú niðurstaða að fundin paradís 

verði týnd paradís (Smith, 2009:208).  

Í sögutengdri ferðaþjónustu eru tækifæri fyrir sveitarfélagið Ölfus að láta að sér kveða 

(Rögnvaldur Guðmundsson, 2010: 42) en í arfleifðarferðaþjónustu og ýmiskonar 

menningarferðaþjónustu lista og sköpunar liggja einnig tækifæri. Skapandi ferðamennska 

verður til þegar gesturinn kynnist áfangastaðnum á fræðandi, skemmtilegan og áþreifanlegan 

hátt og byggist m.a. á því að hver og einn staður skapi sína sérstöðu og dragi fram það sem er 

einstakt fyrir viðkomandi stað (Smith, 2009:154). Meðal þess sem lagt er til í skýrslu 

Rögnvaldar Guðmundssonar (2010:44) er að merkja staði og náttúruperlur og bæta aðgengi að 

þeim og leggja hjólreiðarstíga meðfram helstu vegum þéttbýlis. Stuðla að uppbyggingu 

gestamiðstöðvar og annarri þjónustu fyrir ferðamenn í Selvogi og tengja hana sögu svæðisins, 

Strandarkirkju og útivistarsvæðum við Hlíðarvatn og Herdísarvík.  

 Strandarkirkja dregur þegar að fjölda ferðamanna og sýna kannanir að íbúar í 

sveitarfélaginu heimsækja margir Selvoginn (Rögnvaldur Guðmundsson, 2010: 49). Það er 

eitt að búa til ævintýralegan áfangastað í eyðimörk það er annað að ætla að breyta náttúru sem 

hefur verið varðveitt í aldaraðir. Sagan sem söluvara getur verið áhyggjuefni. Menningarstaðir 

eru sumsstaðar farnir að líkjast skemmtigörðum og sem minna á einskonar eftirmynd þeirra 

staða sem fólk telur sig vera að heimsækja (Smith, 2009: 202). Það er heldur langt gengið því 

menningar- og menningararfsferðamenn sækjast eftir upprunaleika og það sem felst í 

upprunaleika er frummynd, eitthvað sem er hið fyrsta sinnar tegundar en ekki eftirmynd 

frummyndar (Smith, 2009: 201). Ef Strandarkirkja verður jafnvinsæll ferðamannastaður og 

Landmannalaugar þá mun sérstaðan sem er „friður og ró í kyrrðinni við ysta haf“ og sú 

helgitilfinning sem fólk hefur fundið fyrir þarna hverfa, sagði séra Jón og er vissulega hægt að 

segja að fræðin taki undir þau orð hans.  
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7. Lokaorð 

Saga Strandarkirkju er margbreytileg og hægt er að segja hana á svo marga vegu út frá 

mörgum sjónarhornum og tímabilum. Frá sjónarhorni heimamanna, ferðamanna, fræðimanna, 

sjómanna og embættismanna. Um bygginguna, kirkjuna, staðinn, helgina, áheitin, 

sóknarbörnin, prestana, óúskýrðu atburðina, söguna og svona mætti lengi telja. Ótal sögur eru 

til í munnlegri geymd sem mætti safna saman og halda til haga á meðan þeir sem geyma þær 

eru enn á lífi. Allir þessir þættir eru hluti af menningararfi staðarins og auðlind sem mætti 

nýta og halda á lofti. Þó þarf að gæta þess að rýra ekki gildi staðarins eða varpa skugga á 

ímynd hans og því þarf að fara vel með heimildirnar og vanda til verka.  

Þegar farið var af stað í þetta verkefni var sú sem þetta ritar ákveðin í að sýna fram á 

að þarna væri segull sem sveitarfélagið og þjóðkirkjan nýttu sér ekki. Fyrir hugskotsjónum 

birtust myndir af reglulegum ferðamannamessum í miðaldastíl, ýmiskonar örmessum og fleiri 

uppákomum í þeim dúr sem gætu fengið fólk í kirkjuna eða gefið fólki tækifæri til að upplifa 

eitthvað meira en bara kirkjuna. Í ljós kom að allar messur eru vel sóttar og t.d. voru um 

hundrað kirkjugestir í messu á páskadag 2013.  

Höfundi fannst einnig að sveitarfélagið þyrfti að sjá segulinn sem dregur fólk á svæðið 

og að vegna fábreyttrar þjónustu fái það brot af þeim tekjum sem það gæti haft fyrir utan öll 

atvinnutækifærin sem gætu legið þarna. Það er óhætt að fullyrða að íbúar sveitarfélagsins 

gætu nýtt sér Strandarkirkju til uppbyggingar menningararfsferðaþjónustu því eftirspurnin er 

mikil eftir ýmiskonar aðstöðu til áningar eða gistingar. Það kom í ljós að fulltrúar 

sveitarfélagsins eru vel meðvitaðir um það og eru að deiliskipuleggja svæðið og hafa hug á að 

hvetja til uppbyggingar í Selvogi. Þeir gera sér líka grein fyrir því að svæðið er viðkvæmt og 

taka þarf tillit til þess og íbúanna og landeigendanna og eru meðvitaðir um þann frið og þá 

kyrrð sem þarf að ríkja til að halda í sjarma staðarins. Ef farið verður í byggingu gestastofu 

færi líklega best að hún væri í hvarfi til að skyggja ekki á ,,póstkortsmyndina“ af 

Strandarkirkju sem er mikilvægt frá sjónarhorni ferðamannsins að halda í. Tilhneigingin er 

nefnilega svo sterk til taka mynd af mynd. Þá förum við á ákveðinn stað eða að einhverju 

fyrirbæri  sem við höfum séð mynd af og tökum sömu myndina og bætum okkur sjálfum við 

hana með því að vera með á myndinni eins og við þurfum sönnun fyrir því að hafa verið á 

þessum stað.  
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Þegar höfundur dvaldi í litla sumarhúsinu á bakvið Strandarkirkju fylgdist hún með fólkinu 

sem kom á staðinn og varð hugsað til orða Sylvíu staðarvarðar um að fólk bæri svo mikla 

virðingu fyrir staðnum að það gengi alltaf mjög vel um. Höfundi fannst fólk ganga léttar á 

hólnum við kirkjuna en fyrir neðan hann eins og það vildi passa að skilja ekki eftir sig spor. 

Hvort þetta var ímyndun eða ekki kinkaði Sylvía kolli til með skilningsríku augnaráði þegar 

hún sagði henni frá þessari tilfinningu sinni. Þegar gestabókin í kirkjunni var skoðuð var 

áberandi hve oft orðin „friður og kyrrð“ og „peace and quiet“ voru skrifuð í hana og var það 

greinilega sú upplifun sem fólki þótti mest til um. Það styrkir þá kenningu viðmælendanna að 

það sem fólk sækir helst í á þessum stað er friður og ró og kyrrð og kannski var það vegna 

helginnar og kyrrðarinnar að fólkið gekk léttar á hólnum.  
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Fylgiskjal 3 

 

Spurningarammi fyrir embættismann kirkjunnar 

Strandarkirkja – viðtal við séra Jón Ragnarsson 3. apríl 2013 

 

1. Hvað kemur fyrst upp í hugann þegar þú hugsar um Strandarkirkju?  

2. Hvaða hlutverki gegnir hún... 

a.  frá sjónarhorni þjóðkirkjunnar? 

b. fyrir heimamenn?  

c. fyrir ferðamenn? 

 

3. Strandarkirkja er talin búa yfir öflum eða helgi fram yfir aðrar kirkjur og það sést m.a. 

á fjölda áheita.  

a. Hvað finnst þér fólk heita á – kirkjubygginguna sjálfa eða - helgi staðarins - 

Maríu eða Tómas – annað?  

 

4. Er Strandarkirkja áfangastaður fyrir ferðamenn?  

a. Hvað dregur þá þangað?  

b. hvers vænta þeir  

c. Hvernig stenst kirkjan væntingar þeirra?  

 

5. Hvaða störfum sinnir þú fyrir Strandarkirkju?  

a. Hve oft er messað í kirkjunni  

b. Um hvað er Strandarkirkjunefnd mynduð?  

c. Er áheitaféð eyrnamerkt ákveðnum málefnum? Hvaða málefni eru það helst?  

 

6. Nú er Strandarkirkja vel sótt af ferðamönnum og má búast við aukningu þar eins og 

annarsstaðar. Er fyrirhugað að bregðast við henni með einhverjum hætti?  

 

Er t.d. einhver stefnumótun til varðandi þróun til framtíðar Strandarkirkju?  

a. T.d. með byggingu safnaðarheimilis?  

b. Með minjagripasölu af einhverju tagi 

c. Fleiri messum? 

d. annað?  

 

7. Er samstarf á milli þjóðkirkjunnar og sveitarfélagsins Ölfuss varðandi Strandarkirkju? 

Td. varðandi stefnumótun – starfsfólk – ferðaþjónustu – umhirðu umhverfis -annað 

 

8. Er eitthvað sem þú vilt bæta við varðandi Strandarkirkju frá eigin brjósti ?  
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Spurningarammi fyrir fulltrúa sveitarstjórnar Ölfuss 

Strandarkirkja – viðtal við Barböru Guðnadóttur 16. apríl 2013 

 

1. Hvað kemur fyrst upp í hugann þegar þú hugsar um Strandarkirkju?  

 

2. Hvaða hlutverki finnst þér hún gegnga ... 

a.  frá sjónarhorni þjóðkirkjunnar? 

b. fyrir heimamenn?  

c. fyrir ferðamenn? 

 

3. Strandarkirkja er talin búa yfir öflum eða helgi fram yfir aðrar kirkjur og það sést m.a. 

á fjölda áheita.  

a. Hvað finnst þér fólk heita á – kirkjubygginguna sjálfa eða - helgi staðarins - 

Maríu eða Tómas – annað?  

 

4. Er Strandarkirkja áfangastaður fyrir ferðamenn?  

a. Hvað dregur þá þangað?  

b. hvers vænta þeir  

c. Hvernig stenst kirkjan væntingar þeirra?  

 

5. Hvaða störfum sinnir þú fyrir Strandarkirkju?  

a. Um hvað er Strandarkirkjunefnd mynduð?  

b. Er áheitaféð eyrnamerkt ákveðnum málefnum? Hvaða málefnum?  

c. Hvernig er fénu varið? 

d. Myndirðu vilja sjá því varið öðruvísi? Hvernig?  

 

6. Nú er Strandarkirkja vel sótt af ferðamönnum og má búast við aukningu þar eins og 

annarsstaðar. Hvernig er fyrirhugað að bregðast við henni með einhverjum hætti?  

Er t.d. einhver stefnumótun til varðandi þróun til framtíðar Strandarkirkju?  

a. T.d. með byggingu safnaðarheimilis?  

b. Með minjagripasölu af einhverju tagi 

c. Fleiri messum?  

Hvernig finnst þér að þurfi að bregðast við þessari aukningu?  

7. Hvernig samstarf er á milli þjóðkirkjunnar og sveitarfélagsins Ölfuss varðandi 

Strandarkirkju? Td. varðandi stefnumótun – starfsfólk – ferðaþjónustu – umhirðu 

umhverfis -annað 

 

8. Er eitthvað sem þú vilt bæta við varðandi Strandarkirkju frá eigin brjósti? 
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Spurningarammi fyrir heimamenn - Sylvía 

Strandarkirkja – viðtal við Sylvíu Ágústsdóttur í Götu 11. apríl 2013 

Strandarkirkja – viðtal við Sigurbjörgu Eyjólfsdóttur 16. apríl 2013 

 

1. Hvað kemur helst upp í hugann þegar þú hugsar um Strandarkirkju?  

 

2. Hvaða hlutverki finnst þér hún gegna .. 

a.  frá sjónarhorni þjóðkirkjunnar? 

b. fyrir heimamenn?  

c. fyrir ferðamenn? 

 

3. Strandarkirkja er talin búa yfir öflum eða helgi fram yfir aðrar kirkjur og það sést m.a. 

á fjölda áheita.  

a. Hvað finnst þér fólk heita á? Kirkjubygginguna sjálfa? Helgi staðarins? Maríu 

eða Tómas? Annað?  

 

4. Finnst þér Strandarkirkja vera áfangastaður fyrir ferðamenn?  

a. Hvað dregur þá þangað?  

b. Hvaða væntingar finnst þér þeir hafa? (Um hvað spyrja þeir helst?)   

c. Hvernig stenst kirkjan væntingar þeirra?  

d. Hvernig gengur ferðaþjónustunni að standast væntingar þeirra?  

 

5. Hvaða störfum sinnir þú fyrir Strandarkirkju?  

a. Finnst þér mætti messa oftar? Hvers vegna?  

b. Um hvað er Strandarkirkjunefnd mynduð?  

c. Hvernig er áheitafénu varið?  

d. Er það eyrnamerkt ákveðnum málefnum? Hvaða málefni eru það helst?  

e. Myndirðu vilja sjá því varið öðruvísi? Hvernig?  

 

6. Nú er Strandarkirkja vel sótt af ferðamönnum og má búast við aukningu þar eins og 

annarsstaðar. Veistu hvort fyrirhugað sé að bregðast við henni með einhverjum hætti?  

a. T.d. með byggingu safnaðarheimilis eða gestastofu?  

b. Með minjagripasölu af einhverju tagi og þá hvernig minjagripum?  

c. Fleiri messum?  

d. Annað?  

 

7. Hvernig upplifir þú þennan aukna ferðamannastraum á svæðinu? 

a. Hvað er jákvætt og hvað er neikvætt? 

b. Hvernig viltu sjá þetta þróast?  

c. Hvernig vilt þú að brugðist verði við?  

 

8. Er samstarf á milli þjóðkirkjunnar og sveitarfélagsins Ölfuss varðandi Strandarkirkju? 

Td. varðandi stefnumótun, starfsfólk, ferðaþjónustu, umhirðu umhverfis. Finnst þér 

það mætti vera öðruvísi að einhverju leyti?   
 

9. Er eitthvað sem þú vilt bæta við varðandi Strandarkirkju frá eigin brjósti?   


