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Abstract 

The aim of the study was to document the cultural heritage of Stóri Klofi Landsveit and 

assess it for heritage tourism development potential. 

The study revealed that the land of Stóri-Klofi possesses much history and heritage with 

great value of preservation and therefore the attraction for tourism is in place. But as the 

land is sensitive to erosion and the material culture heritage is protected, caution should be 

taken in development  and good collaboration maintained with all stakeholders involved. 

Collaboration of the key stakeholders is the path to success.  

Proposals based on tourism theory are made regarding the collaboration and management 

of the farm providing education that can raise environmental awareness and increase tourist 

respect for heritage. 

Key words: Culture, cultural heritage, cultural capital, preservation, cultural 

tourism. 

Ágrip 

Markmið rannsóknar var að skoða menningarlegar auðlindir jarðarinnar Stóra Klofa í 

Landsveit með tilliti til möguleika á uppbyggingu innan menningartengdrar ferðaþjónustu. 

Því voru skráðar menningarminjar og  saga jarðarinnar með verndun og nýtingu 

menningararfsins að leiðarljósi.  

Helstu niðurstöður eru að jörðin Stóri Klofi býr yfir sögu og minjum með mikið 

varðveislugildi. Aðdráttarafl er því til staðar. Vegna viðkvæms náttúrufars og að hluti 

minja er friðlýstur þarf að gæta fyllstu varúðar í allri uppbyggingu og hafa gott samstarf við 

alla hagsmunaaðila. Á grunni ferðamálafræða voru gerðar tillögur að samstarfi og stýringu 

á svæðum með fræðslu sem eykur virðingu ferðamanna fyrir umhverfi og menningararfi. 

Lykilorð: Menning, menningararfur, menningarlegur auður, varðveisla, 

menningartengd ferðaþjónusta 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tileinkun 

Ritgerðina tileinka ég afa mínum Árna Árnasyni (f.30.12.1897- d.11.09.1979) 

landgræðsluverði og bónda að Stóra Klofa í Landsveit frá 1936-1979. Með óbilandi 

dugnaði, vilja og starfsþreki breytti hann örfoka landi í sælan gróðurreit til komandi 

kynslóða. Með hugsjónum sínum um mikilvægi þess að varðveita menningararf okkar hefur 

sagan ekki týnst í gróðurvin.” …hafðu þökk fyrir allt og allt….” (Sálmur 271. Kallið er 

komið, höf.Valdimar Briem). 
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1 Inngangur 

„Hver einn bær á sína sögu, 

sigurljóð og raunabögu, 

tíminn langa dregur drögu 

dauða og lífs, sem enginn veit“ 

(höf. Matthías Jochumsson). 

Í námi við ferðamáladeild Háskólans á Hólum hefur höfundur fengið tækifæri til að afla sér 

þekkingar á hinum ýmsu skilgreiningum, hugtökum og kenningum ferðamálafræða. 

Námskeiðið Menningararfur er auðlind vakti upp þá löngun að vilja vita meira og grafa 

dýpra í sögu og menningu fyrri tíma. Það varð upphaf á einskonar fortíðarfíkn (e.nostalgia) 

er beinst hefur að æskustöðvum móður höfundar, bænum Stóra Klofa í Landsveit sem er 

viðfangsefni þessarar rannsóknar til BA ritgerðar. 

George, Mair og Reid (2009, bls. 7) vitna í Dann (1994) sem lýsti fjórum gerðum 

fortíðarfíknar sem; leitinni að paradís, að þrá einfaldara lífi, því að heillast af fortíðinni og 

afturhvarfi til bernskunnar. Hugmyndin um paradís hefur löngum verið stráð dýrðarljóma, 

stað þar sem allir eru hamingjusamir. Höfundur álítur leitina að paradís vera leitina að 

hamingjunni sem eingöngu finnist í hjarta hvers manns. Ástæða fortíðarfíknar höfundar er 

ekki hamingjuleit hjartans eða þrá eftir einfaldara lífi, heldur heillast hann af sögu fortíðar 

og þeirri þrá að upplifa dýrðaljómann sem bernskuárin að Stóra Klofa veittu honum. Innan 

fræða ferðamála er „nostalgia“ áhrifamikið fyrirbæri og eykur aðdráttarafl staða í dreifbýli 

þar sem hvatar ferðalaga tengjast í síauknu mæli að fræðast um fortíðina, flýja hraða 

nútímans og finna rætur sínar (George, o.fl., 2009, bls. 7; Smith, 2009, bls. 36; Timothy og 

Boyd, 2003, bls. 63-64;70-72). 

Gildi þess að varðveita minjar, sagnaarf og þekkingu á hversdagslegu lífi og lífsskilyrðum 

Íslendinga í tímans rás, er höfundur leyfir sér að kalla hina raunverulegu þjóðmenningu 
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Íslendinga er viðurkennt sem mikilvæg auðlind innan ferðaþjónustunnar á Íslandi. Menning 

og saga eru ekki bara tengd fortíð samfélagsins, þá myndum við tala um menningararf, sem 

flestir fræðimenn eru sammála um að tengist alltaf fortíðinni en er þó í raun 

samtímafyrirbæri því hann er það sem samtíðin velur til nýtingar og varðveislu (Timothy 

og Boyd, 2003, bls. 2). Við erum að skapa og þróa nýja menningu og sögu á hverjum degi 

með okkar mannlegu gjörðum í allri sinni mynd. Eins og fræðimaðurinn Raymond 

Williams (1958, bls. 93) sagði: „fyrsta staðreyndin um hugtakið menningu er að hún er 

hversdagsleg“.  

Saga jarðarinnar Stóra Klofa nær langt aftur í aldir og hér verður leitast við að varpa ljósi á 

menningar- og sagnaarf hennar allt inn í okkar samtíð. Sögulegar heimildir og þjóðsagnir 

um hetjudáðir, sigra, gleði og sorgir, baráttu manna við óvæg náttúruöflin, en kannski fyrst 

og fremst um hið hversdagslega líf sem getur framkallað alla þessa mannlegu gleði og 

harmleiki. Það að búa á Íslandi, landi elds og íss, hefur til að mynda átt stóran þátt í að 

móta menningu Íslendinga, sögu þjóðar sem mikilvægt er að varðveita. Samspil manns og 

náttúru varð því veigamikill þáttur við heimildaskráningu á viðfangsefninu.  

Sigurður Nordal (1942, bls.41) sagði fræðimaðurinn „þekkir aldrei nema lítil brot af 

efninu, skilur þaðan af minna í þessum brotum. Hversu langt mál sem hann ritar, verður 

það ekki annað en þáttur úr ævisögu hans sjálfs, þótt honum hafi þóknazt að klæða hann í 

dularbúning allsherjar heimssögu“.  

Eins nefnir hann (bls. 41) að; „Það munar minnstu fyrir sagnfræðinginn, hvort hann skrifar 

um allar heimsins þjóðir, mestu stórveldi, eina þjóð, sem er öllum smærri, eða eitt býli 

meðal þúsunda“, en titill ritgerðarinnar er sóttur í þessa tilvitnun og heimfærður upp á 

Stóra Klofa.  

Markmiðið þessa verks mun fyrst og fremst vera að rannsaka og skrá minjar og sögu sem 

finnast um „eitt býli á meðal þúsunda“ og greina möguleika þess innan menningartengdrar 

ferðaþjónustu (MTF). Hér er því um að ræða mjög afmarkað rannsóknarefni. Mörgu er enn 

ósvarað og margt enn órannsakað sem verður vonandi hvatning hagsmunaaðila til frekari 

rannsókna á mennningararfleifð sem auðlind í ferðaþjónustu á Íslandi. Í ferðamálaáætlun 

2011-2020 (bls. 3,15) er lögð áhersla á vöruþróun og nýsköpun innan ferðaþjónustunnar 
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sem og mikilvægi þess að ferðaþjónusta sé í boði um allt land og ferðamenn sæki ekki 

aðeins á fáa staði. Eins er dregin fram sú mismunun sem atvinnugreinin stendur frammi 

fyrir þegar kemur að fjármunum sem varið er til rannsókna (bls. 19). Þessu verður að breyta 

svo vöruþróun og nýsköpun á landsbyggðinni geti dafnað og styrkt stoðir 

ferðaþjónustunnar. Má líta svo á að hér verði menningarlegur höfuðstóll eða auður 

(e.cultural capital) Stóra Klofa skilgreindur sem möguleg auðlind til vöruþróunar og 

nýsköpunar og mun það meðal annars styrkja eitt af meginmarkmiðum ferðamálaáætlunar 

2011-2020, ýta undir jafnari dreifingu ferðamanna um landið og vera hvattning til frekari 

rannsókna á þessu sviði.   

1.1 Uppbygging rannsóknar 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er skráning auðlinda á jörðinni Stóra Klofa í Landsveit 

Rangárþingi ytra til að leiða í ljós hverjir möguleikar jarðarinnar eru til uppbyggingar innan 

menningartengdrar ferðaþjónustu. Því mun athyglin beinast að menningarauðlindum 

jarðarinnar og mögulegri nýtingu þeirra til ferðaþjónustu en þar sem „hver einn bær á sína 

sögu“  hlýtur Stóri Klofi  sem „eitt býli meðal þúsunda“ að búa yfir menningarauðlindum. 

Því spyr höfundur, hefur menningararfur að Stóra Klofa nægilegt aðdráttarafl til að geta 

orðið áfangastaður innan menningartengdrar ferðaþjónustu? 

Til viðmiðunar og stuðnings rannsókninni voru skýrsla um stefnumótun mennningarmála á 

Suðurlandi og þingsályktunartillaga nr.16/141 um menningarstefnu stjórnvalda hafðar til 

hliðsjónar.  

Í kafla 2 verður tekin fyrir staða þekkingar og fræða þar sem lykilhugtökum verður velt upp 

og þau skilgreind með fræðilegri umfjöllun. Í kafla 3 verður rannsóknaraðferð lýst og hún 

rökstudd, en kaflar 4 og 5 innihalda niðurstöður rannsóknar. Í kafla 6 eru umræður um 

rannsóknarefnið og hverjir möguleikar jarðarinnar eru og tillögur lagðar fram með tilliti til 

niðurstaðna. Kafli 7 inniheldur lokaorð.  
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2 Staða þekkingar og fræða 

Lykilhugtök rannsóknar eru  menning, menningararfur, menningarlegur auður, varðveisla, 

menningartengd ferðaþjónusta og verða þau rædd og skilgreind í þessum kafla. 

2.1 Hvað er menning? 

Í bók sinni Keywords benti fræðimaðurinn Raymond Williams (1976, bls. 76) á  „culture“ 

sem eitt flóknasta hugtak í enskri tungu. Enda er menning mjög svo víðtækt hugtak sem 

fræðimenn eru ekki sammála um hvernig skuli skilgreina, þó sameinast þeir um að 

menning snertir á mannlegum athöfnum. Orðið menning er dregið af orðinu maður sem 

vísar í að vera eins og maður eða það að manna einhvern (Páll Skúlason, 1994, bls.11). 

Annað orð má einnig nota yfir menningu það er „kúltúr“ sem dregið er af franska orðinu 

„cultur“ og enska orðinu „culture“. Culture hefur bæði tengingu við menningu og náttúru, 

en í latínu þýðir orðið ræktun sem vísar til enska orðsins „cultivate“ sem er að rækta. Í 

upphafi var því orðið eingöngu tengt búskap og vexti náttúrunnar (Williams, 1976, bls. 77-

78). Á því skilningur orðsins vel við menningararf Stóra Klofa en menning og saga 

jarðarinnar er samofin sögu náttúru þar sem háð hefur verið hörð barátta í meira en heila 

öld við óvægin náttúruöflin, eyðingarmátt sandsins og honum mætt með uppgræðslu. 

Skilgreining Íslensku Alfræðiorðabókar Arnar og Örlygs (Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður 

Harðardóttir o.fl., 1990) á menningu er talin; „heild siða og venja, þekkingar, siðferðis, 

trúar og tákna sem er undirstaða mannlegs samfélags“. Orðabók Menningarsjóðs (Árni 

Böðvarsson, 1983) bætir við að menning sé það sem greinir þroska mannsins frá dýrum 

auk þroska hugar og handa, ...þróun, efling, siðmenning. Eins segir hún menningu vera 

sameiginlegan arf mótaðan af mörgum kynslóðum, rótgróinn háttur, siður sem er þá hinn 

sameiginlegi menningararfur þjóða. En eins og Arnar Árnason (2003) mannfræðingur hefur 

rökstutt, er síðari skilgreiningin hugmyndin um rótgróinn sið og sameiginlegan arf, oft 

tengt hugtakinu þjóðmenning sem greinir að sérstaka menningu hverrar þjóðar.  



6 

 

Flestir eru til að mynda sammála um það að landvörn Íslendinga í sjálfstæðisbaráttunni hafi 

verið byggð upp á sérstakri menningu þjóðarinnar, ekki gömlum sáttmálum (Sigurður 

Nordal, 1942, bls. 31). Er þetta dæmi um að menningu sé beitt í valdatafli þjóða, en margur 

hallast nú á dögum að því að menning sé nýtt sem ákveðið valdakerfi, einskonar miðill 

menningarlegs valds.  

Bourdieu (1973, 1986) er kenndur við þá hugmynd sem við köllum menningarlegan 

höfuðstól eða auð (e. cultural capital) en vildi hann meina að vald fælist í menningunni 

sem gerði það að verkum að samfélagshópum væri mismunað (George, o.fl., 2009, bls. 

189). Hann hélt því fram að menningarlegur auður stuðlaði að aðgreiningu milli 

samfélagshópa þar sem lýðræðis væri ekki gætt (Í Smith, 2009, bls. 88, 90). Þeir sem hafa 

fjármagn hefðu til að mynda meiri aðgang að hinum menningarlega auði sem speglaðist í 

betri aðgangi að menntun og stéttaskiptingu í há- og lágmenningu. En þar sem hástéttafólk 

hefði töglin og hagldirnar á hinum ríkjandi menningarauði væri auðveldlega hægt að 

yfirfæra efnahagslegan auð og vald inn í menntakerfið (History Learning Site, 2000-2014). 

Í framhaldi af því mætti segja að menning sé nýtt sem vald þegar lönd eða ákveðin svæði 

nota hana í þeim tilgangi að efla ímynd, aðdráttarafl og samkeppnishæfni til að bæta 

fjárhagslega stöðu sína og styðja um leið við og styrkja menningararfleifðina og 

framleiðslu skapandi  menningartengdra verkefna (OECD, 2009, bls. 19). 

Fjármagn og aðgengi til hins menningarlega auðs er oftar en ekki á höndum stjórnvalda, 

ákvarðanatökur um hvað beri að varðveita, hvað sé vert að varðveita og fjárfesta í. Eins eru 

þessar ákvarðanir markaðsdrifnar en vald neytenda, þeirra eftirspurn og kröfur á 

markaðnum hafa mikil áhrif (Smith, 2009, bls.126). Því verður staður fyrst áfangastaður 

með raunverulegt aðdráttarafl þegar hann er uppgötvaður af skilgreindum markhópi 

ferðamanna (Innovasjon Norge, 2010, bls.11).  

Menning sem vald er því margslungið fyrirbrigði sem hægt er að nýta sem jákvætt eða 

neikvætt afl, til lýðræðis eða óréttlætis og er því vand með farið. Ef við skoðum þetta út frá 

menningarlegum auð að Stóra Klofa má líta svo á að hægt sé að nýta menningu staðarins 

sem vald í þeim skilningi að koma honum á kortið, stað sem hefur sérstöðu, gildi og 

aðdráttarafl fyrir samfélagið og gesti þess.  
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Skilgreining Tylor (1871) á menningu er líklega sú sem oftast er vitnað í en hann telur 

menningu; „flókna heild sem feli í sér þekkingu, trú, list, siðferði, lög, siði auk annarra getu 

og venjum sem menn læra sem meðlimir í samfélagi“ (Í George, o.fl., 2009, bls. 127 í 

þýð.höf). Menning er sannarlega flókin heild sem fræðimönnum hefur þótt erfitt að 

skilgreina og hér hefur verið nefnt ansi vítt svið mannlegra gjörða. Ekki er hugmynd Smith 

(2009, bls. 1) svo fráleit, en hún vill meina; „að menning sé allstaðar, hún sé saga og 

samtíð, líkamleg og efnisleg, áþreifanleg og óáþreifanleg, pólitísk og táknræn eða sú iðkun 

sem viðhöfð er í daglegu lífi fólks“. Smith aðhyllist kenningar Raymond Williams (1958) 

sem nálagðist viðfangsefnið á lýðræðislegan hátt líkt og Bourdieu (1986), varast skuli að 

tala um sérstaka hámenningu og aðgreiningu minnihlutahópa, heldur birtist menning í 

öllum lífsháttum ólíks fólks og þjóðfélagshópum, allri félagslegri iðkun, listsköpun og 

menntum þeirra. Raymond Williams (1958, bls. 93 í þýð.höf.) um menningu; Menning er 

hversdagsleg: Það er fyrsta staðreyndin. Sérhvert samfélag manna hefur sína eigin lögun, 

sinn eigin tilgang og merkingu. Sérhvert samfélag manna tjáir þetta í gegnum stofnanir, 

listir og menntir“. Eins og Adair (1982; Í Smith, 2009, bls. 1) komst að orði; „Menning er 

eins og Guð og pólitík; allstaðar“. Menning er því „hluti af hinu daglega lífi, með allri sinni 

baráttu og striti“ (Arnar Árnason, 2003) og frá sjónarhorni mannfræðinnar er menning ein 

af víddum ferðaþjónustunnar (George, o.fl.., 2009, bls.127). 

 Guðrún Helgadóttir, Edward H. Huijbens og Kristín Sóley Björnsdóttir (2007, bls.4) benda 

á að gríðarlegur fjöldi skilgreininga sé innan fjölmargra fræðisviða á hugtakinu menningu 

og þar sem ferðamálafræði sé þverfagleg grein sé erfitt að einskorða hana innan einhverrar 

einnar fræðigreinar. Betra sé að horfa á hinu almennu skilgreiningar hugtaksins. 

Skilgreiningar og hugmyndir Williams (1958) og Smith (2009) um „menningu“ taka til 

mjög víðs sviðs hugtaksins og munu hafðar að leiðarljósi í þessari rannsókn. Menning 

snertir á öllum mannlegum gjörðum og sameiginlegu gildismati og viðmiðum samfélaga í 

sögu og samtíð. Menning er vald, menning er síbreytileg og í stöðugri þróun með aukinni 

þekkingu og listsköpun. Menning er hversdagsleg og gerir ekki mannamun og ætti að vera 

lýðræðislegt afl. Menningararfur er svo ein vídd innan menningarhugtaksins og tilheyrir 

því sem var, er og hefur gerst. Menningararfleifðin gefur því samfélögum einskonar 

undirstöðu til sjálfsmyndar og sjálfskoðunnar, það að þekkja rætur sínar. 
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2.2 Menningararfur 

Flestir fræðimenn eru sammála um það að menningararfur tengist alltaf fortíðinni sem 

arfleifð í formi menningarlegra hefða eða áþreifanlegra hluta sem varðveist hafa til 

komandi kynslóða. Eins er hann hluti af samtíðinni, eða það sem samfélög sameinast um 

að varðveita, einskonar gildismat samtíðarinnar (Timothy og Boyd, 2003, bls. 2). 

Menningararfurinn verður því sú auðlind sem verðmæti eru unnin úr (Guðrún Helgadóttir, 

o.fl.., 2007, bls. 6), verðmætur efniviður hinna ýmsu fræðigreina og lista.  

Í sáttmála ICOMOS (e. International Council on Monuments and Sites) um 

menningartengda ferðaþjónustu, stjórnun og varðveislu menningarminja er sú 

hugmyndafræði höfð að leiðarljósi að náttúra- og menningarminjar séu sameign mannkyns 

þar sem hver einstaklingur eigi rétt á að skilja, virða og varðveita þau algildu verðmæti sem 

í þeim felist. Menningararfur er þar skilgreindur sem landslag, sögustaðir, staðir og 

manngert umhverfi sem og líffræðilegur fjölbreytileiki, sem hefur tengsl við 

menningarhefðir fortíðar og nútíðar, þekkingu og reynsluheim. Eins er varðveisla og gildi 

menningar og arfleifðar álitin sameiginlegur arfur samfélags og sem liður í myndun 

þjóðernis og sjálfsmynd þjóða. Menningararfurinn er talin atvinnuskapandi og skili 

efnahagslegum ábata (Guðrún Helgadóttir, o.fl.., 2007, bls. 7). Má því ætla að 

menningararfurinn sé sú auðlind sem menningartengd ferðaþjónusta geti nýtt sér til frekari 

vöruþróunar og varðveisla hans til framtíðar sé ómetanlegur fjársjóður sem ekki verður 

metinn til fjár. 

Sigurður Nordal hélt því fram í Íslenzkri menningu (1942; Í Gauti Sigþórsson, 2006) að 

nauðsyn væri að skilja íslenska menningararfleifð sögulega; arfleifð okkar er tungan, 

bókmenntirnar og þjóðlegar hefðir. Án þessarar sérstöðu hefðu Íslendingar ekkert til að 

greina sig frá stærri þjóðum og myndu þar af leiðandi hverfa á endanum meðal þeirra. Í 

þessu samhengi má nefna mikilvægi þess að skilja arfleifðina áður en hafist er handa við 

uppbyggingu ferðaþjónustu- byggða á henni (Timothy og Boyd, 2003, bls. 1). Að skilja 

menningararfleifðina er því grundvallaratriði og má heimfæra þetta á landsvæði og staði 

sem ættu að innleiða þennan skilning í skipulagningu og verkferla, eins að setja alla 

fyrirhugaða uppbyggingu í samhengi við menningarstefnu stjórnvalda. 
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2.2.1 Menningarstefna stjórnvalda 

Samkvæmt þingsályktunartillögu nr.16/141 um menningarstefnu stjórnvalda er meðal 

annars nefnt mikilvægi þess að varðveita menningararfinn og íslenskar tungu í hnattrænu 

samhengi sem eina af grunnstoðum í sjálfsmynd landsmanna. Rannsóknir og miðlun á 

menningararfinum eiga einnig að efla vitund um sögulegt samhengi og styrkja 

sjálfsmyndina. Stjórnvöld líta svo á „að hlutverk þeirra sé að skapa skilyrði fyrir 

fjölbreytni, sköpun og frumkvæði á sviði lista og menningararfs“. Sérstök áhersla er lögð á 

stafræna miðlun og samstarf milli allra hagsmunaaðila. En þar segir meðal annars að 

menningararfur þjóðarinnar verði gerður aðgengilegur á sem flestum sviðum á stafrænu 

formi og stuðla skuli að virkri þátttöku og sköpun landsmanna. Upplýsingatækni þurfi að 

fylgja þróun nútíma samfélags og styðja við afþreyingu, sköpun, samskipti, rannsóknir, 

varðveislu og miðlun á hvers kyns menningarefni. Samstarf menningarstofnana vegna 

miðlunar á listum og menningararfi er sögð mikilvæg. Lögð er áhersla á tjáningarfrelsi og 

lýðræðislega hugsun í allri listsköpun og hlutverk stjórnvalda sé að styðja við og stuðla að 

samstarfi allra sem starfa innan menningargeirans.  

Samstarf hagsmunaaðila er mikilvægur þáttur í menningarstefnu stjórnvalda og ef við 

skoðum í þessu tilliti rannsókn sem gerð var á Eyjafjarðasvæðinu hvað varðar samspil 

menningartengdra stofnana og verkefna leiddi hún í ljós að þörf væri á betri sýn og 

samstarfi (Guðrún Helgadóttir, o.fl., 2007, bls. 49). Sama mátti greina í skýrslu 

samstarfshóps fyrir menntamálaráðuneytið (2000, bls. 20), samstarf í menningarmálum var 

víða takmarkað. Vonandi mun því menningarstefnan verða þess valdandi að auka samstarf 

þeirra er starfa innan menningar- og ferðaþjónustunnar, eins að styðja við frekari 

rannsóknir hvað þetta varðar.  

Menningarstefna stjórnvalda tekur einnig tillit til menningartengdrar ferðaþjónustu og gesta 

er sækja landið heim í auknu mæli. En Þingályktunartillagan nr. 16/141 leggur áherslu á; 

„mikilvægi fjölbreyttrar menningarstarfsemi sem þátt í atvinnulífi þjóðarinnar sem muni 

vega enn þyngra í framtíðinni“. Menningarlíf landsmanna hefur víðtæk afleidd áhrif í 

efnahagslegu tilliti, meðal annars í ferðaþjónustu, tæknigreinum, menntun, verslun og 

þjónustu. Eins segir um mikilvægi menningarþátttöku; ...Öflugt menningarlíf er ekki 

einungis mikilvægt fyrir íbúa á Íslandi heldur einnig fyrir alla gesti og ferðamenn sem vilja 

kynnast fólkinu sem landið byggir og sögu þess. Fjölbreytni og fagmennska ... eflir 
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menningu fyrir alla ... auk þess að vera leiðarljós fyrir alla menningartengda 

ferðaþjónustu“.  

Greina má hið sama í áherslum Menningarstefnu Suðurlands þar sem samstarf og 

rannsóknir hafa stóru hlutverki að gegna til að auka á skilning allra ekki síður á gildi 

varðveislu en í efnahagslegu tilliti. 

2.2.2 Menningarstefna Suðurlands 

Menningarstefna Suðurlands, 2013-2020 er ítarleg skýrsla um stefnumótun sem tekur á 

eftirfarandi fimm þáttum:  

1. Menningaruppeldi   

2. Samstarf, markaðs- og kynningarmálum  

3. Frumkvöðlum   

4. Rannsóknum  

5. Þróun og nýsköpun  

Markmið eru lögð fram fyrir hvern þátt og aðgerðaáætlun þeim samhliða sem greinir helstu 

hagsmunaaðila framkvæmda,  tímasetningar- og kostnaðaráætlanir aðgerða. Þáttur 2. 

Samstarf, markaðs- og kynningarmál og þáttur 4. Rannsóknir  menningarmála voru þeir 

flokkar sem tengdust einna helst og studdu við menningartengda ferðaþjónustu  í 

skýrslunni. Hér verða dregin fram markmið þessara tveggja flokka.  

Þáttur 2. Samstarf, markaðs- og kynningarmála; 

1. Ferðaþjónusta geti nýtt menningu svæðisins sem aðdráttarafl og þannig aukið á 

samstarf þessara aðila. 

2.  Komið verði á markvissu samstarfi allra aðila í menningarmálum á Suðurlandi. 

3. Aukið samstarf og verkefnaþróun á Suðurlandi leiði til eflingar og sýnileika 

menningarlífs á svæðinu. Jafnframt aukist menningarlegt víðsýni og skilningur íbúa 

og stjórnsýslu á mikilvægi skapandi greina. 

Þáttur 4. Rannsóknir; 

1. Menningararfur Sunnlendinga verði skrásettur og gerður aðgengilegur. 

2.  Öflugar rannsóknir á sviði menningar- og lista skapi viðurkenningu greinanna sem 

mikilvægs hluta atvinnulífs á svæðinu. 
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Ætla mætti að þáttur 3.Frumkvöðlar og þáttur 5. Þróun og nýsköpun ætti að styðja við og 

stuðla að frekari vöruþróun og nýsköpunar innan menningartengdrar ferðaþjónustu en 

þessir þættir fá því miður ekki mikið vægi í skýrslunni. Aftur á móti er þess getið í 

markmiðum og aðgerðaáætlun (sjá viðauka 1) vegna 2. þáttar að samstarf og verkefnaþróun 

geti leitt til eflingar og sýnileika menningarlífs á Suðurlandi og aukið skilning íbúa og 

stjórnsýslu um mikilvægi skapandi greina. Eins skuli vinna að samstarfi milli þeirra er 

starfa að þróun ferðamála og nýjum ferðamöguleikum og árlega haldnir samráðsfundur 

aðila innan menningar- og ferðamála auk matvælaiðnaðar. Má því ætla að vöruþróun og 

nýsköpun innan menningartengdrar ferðaþjónustu geti eflt og aukið á aðdráttarafl, samstarf 

og sýnileika menningar á Suðurlandi.  

Þáttur 4. Rannsóknir fá töluvert vægi innan stefnumótunar en skrásetja á menningararf 

Suðurlands og gera hann aðgengilegan. Það mun vonandi veita frumkvöðlum og þeim er 

vinna að þróun og nýsköpun innan ferðamála og annarra aukin stuðning og meðbyr, en 

þessir tveir þættir til samans fá eingöngu 11% af því árlega fjármagni er leggja á í þá fimm 

þætti menningar er taldir eru upp hér að ofan samkvæmt aðgerðaáætlun (sjá mynd.2). 

Rannsóknir styðja einnig við þróun og nýsköpun innan menningartengdrar ferðaþjónustu 

og er sérstaklega nefnt í aðgerðaáætlun að auka eigi við fornleifarannsóknir og kortleggja 

skuli menningarlandslag. Eins eigi að nýta  nútíma tækni við skráningu munnlegra 

heimilda og sagna (sjá viðauka 1). Auka á rannsóknir á sviði menningar og lista sem 

stuðlar um leið að mikilvægi menningar sem hluta af atvinnulífi á Suðurlandi.  

Slíkar aðgerðir gætu stutt við skráningu menningarlegra auðlinda að Stóra Klofa og 

möguleika svæðis innan menningartengdrar ferðaþjónustu og einnig veitt menningarstefnu 

stjórnvalda hljómgrunn þar sem rannsóknir og miðlun menningararfsins með nútíma tækni 

er talin mikilvægur þáttur til að efla menningar- og söguvitund auk þess að styrkja 

sjálfsmynd þjóðarinnar.  

Hér verður vægi flokkana sýnt á skífuriti með því fjármagni sem verja á í aðgerðir árlega á 

tímabilinu 2013-2018. Tímarammi sérverkefna vegna 2. þáttar (sjá mynd 1) eru eingöngu 

tvö fyrstu árin, á tímabilinu 2013 – 2014 sem eru sameinuð í mynd 2 og fjármagn sýnt sem 

prósentuhlutfall. 
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Mynd 1. Það fjármagn í milljónum króna sem verja á til allra fimm menningarþáttanna í 

Menningarstefnu Suðurlands á tímabilinu 2013-2018. 

 

 

Mynd 2. Það fjármagn sem verja á í hvern menningaþátt samkvæmt Menningarstefnu 

Suðurlands í prósentum talið. 
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Ef þessar myndir eru skoðaðar í samhengi má sjá hve mikil áhersla er lögð á samstarf, 

markaðs- og kynningarmál eða 48% alls fjármagns. Á þetta þó aðeins við um fyrstu tvö ár 

aðgerða en sérverkefni eru eingöngu fjármögnuð einu sinni á tveggja ára tímabili eins og 

fram hefur komið. Styðja þessar áherslur við menningarstefnu stjórnvalda og niðurstöður 

rannsókna bæði á Eyjafjarðasvæðinu (Guðrún Helgadóttir, o.fl., 2007,bls.49) og skýrslu 

samstarfshóps fyrir menntamálaráðuneytið (2000, bls. 20) um skort á samstarfi milli aðila 

sem vinna að miðlun á menningartengdum efnivið.  

Er það ljóst að stefnumótun og framkvæmd menningarstefnu er flókin heild, enda þurfa 

margir sem koma að þegar hið margbreytilega hugtak menning er annars vegar. Eitt má þó 

greina að allir eru sammála um mikilvægi þess að varðveita þurfi menningararfinn og 

kemur það skýrt fram bæði í menningarstefnu stjórnvalda og Suðurlands. Eins mátti merkja 

skilning á því hagræna gildi sem menning og arfleifðin getur haft í för með sér og þörfinni 

fyrir auknum skilningi á að menning geti verið atvinnuskapandi afl. En samkvæmt SWOT 

greiningu á Suðurlandi (Menningastefna Suðurlands, 2013, bls. 7) virtist vera skortur á 

þessum skilningi bæði hjá almenningi og kjörnum fulltrúum sveitafélaga. Eitt af 

markmiðum rannóknarþáttar og samstarfs, markaðs- og kynningarmála var því rannsókn á 

þeim mögulegu hagrænu margfeldisáhrifum sem menning og listir geta leitt af sér sem 

mikilvægur hluti atvinnulífs á svæðinu. Slík rannsókn myndi styðja við menningarlega 

víðsýni og auka á skilning íbúa og stjórnsýslu. Eins má álykta að þáttur 1. 

Menningaruppeldi sem ekki hefur verið ræddur hér en fær svipað vægi í stefnumótun 

Suðurlands (sjá mynd 1.) geti skilað auknum skilningi og víðsýni til framtíðar. Má því ætla 

að menningararfurinn hafi ómæld hagræn áhrif og gildi, hann beri að virða, varðveita og 

miðla til komandi kynslóða. Einn hluti menningararfsins er það sem nefnist 

menningarlandslag og má kannski segja að menningarlandslag sé saga skrifuð í landið. Að 

Klofa má sjá menningu fyrri tíma brjótast á margan hátt fram í landslaginu, enda er saga 

um búsetu á jörðinni samofin sögu náttúru. 

2.2.3 Menningarlandslag 

Í Evrópska landslagssáttmálanum er landslag skilgreint með eftirfarandi hætti í þýðingu 

Félags íslenskra landslagsarkitekta: „Landslag“ merkir svæði sem fólk sér og fengið hefur 
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ásýnd og einkenni vegna samspils náttúrulegra og/eða mannlegra þátta“ (Þóra Ellen 

Þórhallsdóttir, Þorvarður Árnason, Hlynur Bárðarson og Karen Pálsdóttir, 2010, bls. 7). 

Í skýrslu Orkustofnunnar segir um tillögur samstarfshóps um grunn að endurskilgreiningu á 

hugtakinu „landslag“; 

Þegar fjallað er um ásýnd umhverfis, svipmót lands eða heildarsvipmót lands er átt 

við form, útlínur, mynstur eða þá áferð sem landslag hefur ásamt þeim fagurfræðilegu 

eða menningarlegu áhrifum sem fólk upplifir við að horfa á tiltekið landslag. 

Landslagsgerð er ekki háð landfræðilegri staðsetningu, heldur hefur hún svipuð 

einkenni svo sem form, útlínur, mynstur, áferð vegna menningarlegra þátta.  

Eins sé landslagsflokkun sú aðferð að flokka landslag eftir landslagsgerðum sem hafa sín 

sérstöku einkenni. Einkenni íslensks landslags mótast af: eldvirkni, loftslagi, eyjaáhrifum á 

lífríkið, af jöklum, strjálbýli og víðerni, lágu ræktunarstigi og slitróttri gróðurhulu auk 

búsetulandslags sem kalla má menningarlandslag. Til menningarlandslags telst allt landslag 

þar sem ummerki mannsins sjást (Þóra Ellen Þórhallsdóttir, o.fl.., 2010, bls. 25- 35). 

Menningarlandslag er því stór þáttur í sögu þjóðarinnar, lífi og störfum fólksins í landinu. 

Eins og nefnt var í kaflanum á undan á að kortleggja þessar menningarminjar til varðveislu 

(Menningarstefna Suðurlands, bls.13).   

2.2.4 Menningararfur og varðveisla 

Víða liggja fornar leifar bæja og búsetulandslags, lauga og annarra menningarsögulegra 

minja í jörðu og sem lítið er vitað um eða jafnvel hefur verið raskað í tímans rás sökum 

landnýtingar svo upprunaleika þeirra hefur verið teflt í tvísýnu. Þjóðminjalög nr. 107/2001 

kveða á um verndun slíkra minja og þar eru allar minjar er teljast hundrað ára skilgreindar 

til friðunar. Einnig kveður þar á um að rannsaka skuli slíkar minjar og auðvelda aðgengi að 

þeim. Þá ákveður Fornleifavernd ríkisins hvort fornleifarannsókn eigi að fara fram á 

svæðum þar sem framkvæmdir eru fyrirhugaðar. Í lögum um menningarminjar nr.80/2012, 

er tóku gildi þann 1. janúar 2013, mun Minjastofnun fara með yfirumsjón og ábyrgð 

menningarminja með svæðaskiptingu lands og samvinnu við skipulagsdeildir sveitarfélaga 

og byggingarfulltrúa. Mikilvægt þykir að landsbyggðin stuðli að verndun menningarminja, 

miðlun þeirra og aðgengi svo gamlir þjóðhættir gleymist ekki en „ef 
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landsbyggðamenningin hverfur þá hefur Reykjavík ekki mikið bakland og við verðum bara 

alþjóðleg“ (Menntamálaráðuneyti, 2000, bls. 25). Styður þetta við kenningu Sigurðar 

Nordal (1942) um að sérstæð menning þjóðarinnar megi ekki glatast og hverfa um leið 

meðal stærri þjóða.   

Skilgreina má gildi menningararfs sem efnahagsleg, félagsleg, pólitísks og fræðilegs 

(Timothy og Boyd, 2003, bls.13). Í vaxandi ásókn ferðamanna í menningartengda upplifun 

og kynni við arfleifð liggur kjörið tækifæri til að samræma varðveislu og nýtingu 

órannsakaðra minja sem litla athygli hafa fengið. Ávinningur getur verið efnahagslegur 

sem félagslegur fyrir landeigendur og nærsamfélög við slíka uppbyggingu. Pólitískur 

ávinningur felst einna helst í efldri ímynd og aðdráttarafl svæðisins sem í sumum tilfellum 

hvetur fjárhagsleg framlög til verkefna og fræðilega myndar slík uppbygging hvata til 

rannsókna og samstarfs við framvindu uppbyggingar og sýnileika.  

„Í mörgum tilfellum er söguþekking nauðsynleg til þess að ferðamenn njóti ferða sinna, og 

því þarf fólk að kunna sögu, bæði til þess að geta þjónað ferðamönnum og notið ferðalaga 

sjálft“ (Gunnar Karlson, 2003). Eins og Kristján Eldjárn (1974, bls. 122) dregur fram þá er 

fornleifafræðin ein af samstarfsgreinum sagnfræðinnar enda styður hún oft og tíðum við 

ritaðar  sagnir. Víða liggja friðlýstar minjar í jörðu sem vert væri að rannsaka og myndi 

jafnvel styðja við þau heimildabrot sem við eigum um sögu fyrri tíma. Uppspretta 

menningartengdra verkefna liggur oftar en ekki í menningararfinum sem nýta mætti til að 

auka aðdráttarafl í samfélögum og á einstaka svæðum. Í aðgerðaáætlun 

Samgönguráðuneytis um menningartengda ferðaþjónustu frá 2002 (bls.4) var lagt til að 

framtíð íslenskrar ferðaþjónustu yrði byggð upp á samspili tveggja  meginstoða, íslenskrar 

náttúru og menningar en síðustu ár hafa rannsóknir leitt í ljós að náttúran, menning og saga 

þjóðarinnar er helsta aðdráttarafl þeirra er sækja landið heim. 

2.3 Menningartengd ferðaþjónusta hvatar og 
aðdráttarafl 

„Grundvallaratriði þess að skilja og þróa árangursríka ferðaþjónustu er að skilja menningu 

(Robinson, 1999; Í George, o.fl., 2009:127)“. 
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Samkvæmt UNWTO (United Nations World Tourism Organisation) er um 40% ferðalaga 

tengd sögu og menningu. Samtökin skilgreina sögu og menningarferðamennsku sem sögu 

mannkynsins, listir, heimspeki sem séu hluti af öðru fylki eða landi, því að sökkva sér í 

náttúrufar, menningararf, listir, heimspeki og stofnana svæðis eða lands utan 

heimabyggðar. Ekki er til neitt öflugra aðdráttarafl en „menning“. Að upplifa og fræðast 

um menningu annarra landa er því einn helsti hvati ferðalaga (George, o.fl., 2009, bls. 

117). Margir sjá því möguleikana í því að selja sögu fortíðar (Timothy, o.fl., 2003, bls. 1-

2;7).  

Menningarferðamennska tiltekur vítt svið lifandi menningar sem fornrar og ef til vill réttara 

að ræða um arfleifðarferðamennsku þegar átt er við heimsóknir á sögufræga staði og 

skoðun fornra minja. En arfleifðarferðamennska stuðlar að heimsóknum á staði tengda 

menningararfi, arfi fortíðar til nútíma (Guðrún Helgadóttir, o.fl., 2007, bls. 13). Sögulegir 

staðir og byggingar á við kastala og kirkjur flokkast til slíkra, sem og fornleifar, söguminjar 

og menningarlandslag. 

„Í dag virðist menningartengd ferðaþjónusta vera sínálæg, en í augum sumra hefur hún 

orðið alltumlykjandi“ (Smith, 2009, bls.15; tilvitnun í Richards 2007, bls.1). Skilgreining 

Smith (2009, bls.17) á menningartengdri ferðaþjónustu er í þýðingu höf.; „Óvirk, virk og 

gagnvirk þátttaka/samskipti við menningu og samfélög, þar sem ferðamaðurinn öðlast nýja 

fræðandi upplifun sem er skapandi og/eða hefur skemmtanagildi.“  

Smith (2009, bls, 4, 85) vill meina að margir aðhyllist skemmtifræðslu (e. edutainment) og 

hún sé að ryðja sér til rúms sem eitt af lykilhugtökum innan ferðaþjónustu í dag. Aftur á 

móti má velta fyrir sér öðru lykilhugtaki í þessu sambandi sem er upprunaleiki (e. 

authenticity) sem tengist  áreiðanleika eða falsleysi, hvort túlkun sé gerð trúverðug og ekta. 

Ekki eru allir sammála um þesskonar nálgun og um ágæti framboðs á viðburðum sem 

slíkum. Neytendur eru orðnir meðvitaðri og leita eftir þekkingu og afþreyingu sem veitir 

þeim ekta upplifun (Guðrún Helgadóttir o.fl., 2007, bls, 26, 48). Eins og komið hefur fram 

er menningararfurinn einskonar grunnur að sjálfsmynd þjóðarinnar og sameiginlegar rætur 

Íslendinga. Þegar nýta á menningararfinn sem efnivið til menningartengdrar ferðaþjónustu 

ætti því að nálgast viðfangsefni af virðingu og fagmennsku án þess að þurfa ganga á 

kostnað skemmtanagildis. 
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Í menningartengdri ferðaþjónustu virðast því liggja mörg vannýtt sóknarfæri, en 

möguleikar til að mynda í miðlun menningararfsins eru óendanlegir og mætti virkja þá á 

margan hátt. Ef nýta á þessi tækifæri þarf að mynda samstarfsflöt milli einkageirans, 

menningastofnana og ferðaþjónustunnar, en fyrst og fremst er þörf á skilningi allra 

hagsmunaaðila sem stuðlað gætu að réttum vaxtarskilyrðum til nýsköpunar og þróunar á 

menningartengdum verkefnum. George, o.fl. (2009, bls.32) vilja meina að innviðir eins og 

hótel og önnur uppbygging sem aðstoðar ferðamenn við að finna afþreyingu á svæðum sé 

ekki aðal aðdráttarafl staða. Það sé frekar einstakt umhverfi (náttúran) og menningin sem er 

segullinn og dragi ferðamennina að. Því er það nærsamfélagið og umhverfið sem er hið 

náttúrulega aðdráttarafl. 

Hinn menningarlegi auður (e.cultural capital) er sameiginlegur auður þjóðarinnar og 

aðdráttarafl fyrir síaukinn fjölda ferðamanna sem koma til landsins ár hvert. Hins vegar má 

spyrja hvort menningin sé í raun viðurkennd auðlind þjóðarinnar. 

2.4 Er menning auðlind? 

Auðlind er yfirleitt skilgreind sem auður sem hægt er að nýta eða vinna eitthvað úr og þá er 

yfirleitt horft í þann efnahagslega ábata sem hún gefur af sér. Auðlind er því háð tíma og 

rúmi, það sem var álitin auðlind er ekki endilega auðlind í dag. Má hér nefna vatnsaflið 

sem er nú ein af mikilvægustu auðlindum Íslendinga en var áður fyrr aðallega farartálmi og 

Þrándur í götu ferðalanga. Eins voru beitilönd undir sauðfé auðlind meðan markaður var 

fyrir kjöt sem stóð undir framleiðslukostnaði (Þorsteinn Vilhjámsson, 2013). Auðlind er 

því breytingum háð og aðstæður breytast í tíma og rúmi.  

Í orðabanka Íslenskrar málstöðvar (án árs) segir; "auðlindir" eru allar fastar, fljótandi eða 

loftkenndar jarðefnaauðlindir á vinnslustað á svæðinu, á eða undir hafsbotninum, m.a. 

fjölmálmsmola“. Í þessu samhengi er einna nærtækast að nefna auðlindir hafsins, fiskinn 

og miðin sem hafa löngum framfleytt íslensku þjóðinni  í áratugi sem arðbærasta 

atvinnugrein þjóðarinnar. Sama gildir um þær gnægðir vatns sem nýtt hefur verið í 

rafmagnsframleiðslu, upphitun húsa, til baða og drykkjar. Þessar náttúrlegu auðlindir eru 

okkur vel kunnar, eins náttúran sem auðlind ferðaþjónustunnar sem dregur að sér sí aukinn 

fjölda ferðamanna ár hvert.  
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Ferðaþjónustan er tiltölulega ný atvinnugrein og enn í mótun en skilar nú þjóðarbúinu meiri 

hagnaði en sjávarútvegurinn (Ferðamálastofa, 2014). Minna hefur farið fyrir menningu sem 

auðlind þrátt fyrir að menning og saga þjóðarinnar séu yfirleitt nefnd af ferðamönnum á 

eftir sérstæðri náttúru landsins sem gefur til kynna hve þessar stoðir eru mikilvæg auðlind 

ferðaþjónustunnar. George, o.fl. (2009, bls. 131) álíta að aðdráttarafl menningar og 

arfleifðar sé orðin eftirsóknarverð vara og stjórnvöld og fjármálaöfl hafi því snúið sér að 

viðhaldi og endurlífgun staða með aðdráttarafl en aukinn hagnaður frá menningarstarfsemi 

getur hjálpað við varðveislu menningarlegra muna og svæða.  

Hinn menningarlegi auður er því mikilvægur og auðlind sem þyrfti að beina meiri sjónum 

að, sérstaklega í formi rannsókna á margfeldisáhrifum menningartengdra verkefna sbr. 

umfjöllun hér á undan um stefnumótun menningarmála á Suðurlandi. Þörf er á 

viðhorfsbreytingu. Menningararfurinn er uppspretta hugmynda sem vara er unnin úr. 

Menningararfurinn er, var og verður auðlind þjóðarinnar hvort sem markaðsaðstæður 

breytast eða hvernig sem sagan skrifast til framtíðar. Í dag er mikil eftirspurn eftir 

menningarlegum vörum vegna áhuga ferðamanna á landi og þjóð sem vissulega kallar á 

meira vöruframboð. Menningararfurinn verður þó alltaf sú auðlind sem er óháð framboði 

og eftirspurn, hann ber að varðveita sem auðlind þjóðarinnar. 

2.5 Í grófum dráttum 

Menning birtist í öllum mannanna verkum og er því margslungin, breytileg en um leið 

venjuleg. Íslensk menning greinir okkur frá öðrum þjóðum, hún er arfur og auðlind sem 

vekur upp áhuga ferðamanna á landi og þjóð. Hinn menningarlegi auður er því efniviður 

sem nýta má til vöruþróunar og nýsköpunar til að styrkja stöðu ferðaþjónustunnar á Íslandi. 

Því er spurt hvort menningararfur að Stóra Klofa hafi það aðdráttarafl sem þarf til að þróa 

menningartengda ferðaþjónustu.  
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3 Rannsóknaraðferð 

Nauðsynlegt er fyrir hverja rannsókn að rýna fyrst í fyrirliggjandi gögn (e. secondary data 

analysis) og er slík gagnasöfnun mikilvæg fyrir stöðu þekkingar á viðfangsefni. Öflun 

fyrirliggjandi gagna ætti því alltaf að eiga sér stað áður en byrjað er að afla  frumgagna 

(e.primary data) (Finn, Elliott-White og Walton, 2000, bls. 41). Staða þekkingar fæst með 

því að kynna sér kenningar, hugtök, hugmyndir og lykilmálefni í orðræðu um 

rannsóknarefni. Vinna við slíkar bakgrunnsupplýsingar tekur tíma en dýpkar og eykur á 

þekkingu er setur rannsókn í samhengi fyrir rannsakanda og lesanda (Finn, Elliott-White & 

Walton, 2000, bls. 234-235).  

3.1 Gagnaöflun 

Rannsóknaraðferð er aðallega byggð upp á að greina og endurskoða ritaðar heimildir (e. 

literature review) er tengist viðfangsefninu. Gagnaöflun fór því fram með upplýsingaleit og 

lestri greina og bókmennta bæði á sviði menningar- og ferðamála, arfleifðar og sagnfræði 

til að geta skilgreint þau lykilhugtök sem rannsóknin er byggð á.  

Skráning menningarauðlinda að Stóra Klofa í þessari rannsókn er ekki tæmandi og í því 

sambandi má nefna að innviðir jarðarinnar voru ekki sérstaklega skráðir, heldur var sjónum 

eingöngu beint að menningu sem aðdráttarafli og sögulegu samhengi sem mögulega gæti 

leitt til frekari uppbyggingar innviða. Til að afmarka efnið var valin sú leið að skrá sögu 

Torfa í Klofa frá miðöldum sem jörðin er nú oftast kennd við og sögu Árna Árnasonar sem 

einum af „sáðmönnum sandanna“og samtíðamanni okkar. Einnig var leit á veraldarvefnum 

nýtt þar sem öllum lykilhugtökum rannsóknar var slegið upp til að auka á og kynna sér 

frekar fræðilega orðræðu lykilhugtaka. Leitað var eftir orðunum „Stóri Klofi“, „Árni 

Árnason“, „Torfi Jónsson Klofa“ o.fl. til að auka á sögulegar heimildir um jörðina og 

lykilpersónur. Sérstaklega var leitað á Tímarit.is sem hefur að geyma öll Ársrit 

fornleifafélags Íslands sem flokkast til frumheimilda auk annarra greinaskrifa um jörðina. 
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Auk fræðilegrar heimildaöflunar og sagna hefur höfundur farið um land Stóra Klofa til að 

kanna vettvanginn, læra að þekkja landið, skoða, upplifa og uppgötva söguna í náttúrinni 

með áþreifanlegum hætti þar sem menningararfleifð og fótspor þessara manna lágu. 

Kortlagning menningarlegra auðlinda var gerð með varðveislu menningararfsins að 

leiðarljósi og út frá fræðilegum skilgreiningum og túlkun um gildi varðveislu á menningu 

og minjum. Viðfangsefni er svo skoðað út frá þessari kortlagningu og möguleikar innan 

menningartengdrar ferðaþjónustu greindir með tilliti til aðdráttarafls.   

3.2 Gögn til viðmiðunar 

Til hliðsjónar og stuðnings rannsóknarefnis um möguleika jarðarinnar innan 

menningartengdrar ferðaþjónustu var rýnt í þingsályktun nr.16/141 um menningarstefnu 

stjórnvalda og skýrslu um stefnumótun í menningarmálum á Suðurlandi 2013-2020. 

Efnisgreiningu (e. content analysis) var beitt til að sundurliða og greina það fjármagn sem 

leggja á til fimm þátta menningar á Suðurlandi á árunum 2013-2018.  

Eins var skýrslan Korlagning auðlinda ferðaþjónustunnar nær Fjallabaki (Edward Huijbens 

og Ása Margrét Einarsdóttir, 2012) skoðuð og sérstaklega rýnt í hvernig sú kortlagning fór 

fram og við hvað var stuðst í greiningu á aðdráttarafli og áhugaverðra áfangastaða. Í 

kortlagningunni var jörðin Stóri Klofi greind með miðlungs aðdráttarafl (Halldór 

Arinbjarnarson, munnleg heimild, 5.september 2014). 

Ákvað höfundur að rýna ekki frekar í skýrsluna sem gæti haft áhrif á ólíkar hugmyndir um 

viðfangsefnið. Því verður hugtakið áfangastaður ekki skilgreint heldur lagt mat á hinn 

menningarlega auð sem þarf til þess að búa til nýja slíka. En í skýrslunni (Edward Huijbens 

og Ása Margrét Einarsdóttir, 2012, bls.14-15) er vitnað í (Paasi, 1991) er segir; 

„áfangastaðurinn er ekki bara, heldur verður og til að skilja hann þarf að skoða hann sem 

skilyrtan sögunni og að fólk upplifir hann og skilur með ólíkum hugmyndum um stjórnun 

og hagfræði og gegnum ólíka menningarlega iðju“. 
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4 Eitt býli meðal þúsunda 

Bæjarstæði Stóra Klofa hefur ekki alltaf verið á sama stað því vegna ásóknar óvæginna 

náttúruafla hefur þurft að flytja það úr stað. Því er Gamli Klofi hinar fornu rústir Klofa en 

Stóri Klofi þar sem bæjarstæði liggur í dag. Skoðuð verður landleg staðsetning og umhverfi 

en sérstaklega sagan af Landgræðslujörðinni Stóri Klofi þar sem skráð verður 

samtímaheimild um Árna í Klofa sem einn af sáðmönnum sandanna. 

4.1 Stóri Klofi 

Efst í Landsveit Rangárþingi Ytra er Stóri-Klofi staðsettur við hálendisbrún, aðeins um 100 

km frá Reykjavík. Mikill og fallegur fjallahringur prýðir svæðið. Frá bæjarstæðinu má sjá 

inn í Þjórsárdal þar sem þjóðveldisbærinn Stöng er staðsettur og Háifoss, næst hæsti foss 

landsins, er sem hvítt strik  í landslaginu við sjóndeildarhring. Búrfell kemur svo í sinni 

stórfenglegu mynd með Heklu sér við hlið sem rís í austri sem drottning sveitarinnar. Í 

suðaustri taka við Trippafjöll, Tindfjöll og Eyjafjallajökull, er því oft og tíðum stórbrotið 

útsýni þegar virkar eldstöðvar láta á sér kræla. Ekki er langt síðan malarvegur vék fyrir 

malbiki sem hefur létt töluvert undir samgöngum svæðisins en mikill straumur ferðamanna 

liggur um Landveg þar sem aðdráttarafl Landmannalauga og víðátta hálendissins er mikið. 

Jörðin er að mestum hluta í eigu Landgræðslu ríkissins en  árið 1924 átti 

Landmannahreppur nánast alla jörðina og afhenti hreppsnefnd hana ríkissjóði ókeypis til 

sandgræðslu (Valgeir Sigurðsson, 2003, bls. 334).  

4.2 Svarti stormur 

Ekki hefur alltaf verið búsældarlegt í Landsveit en eftir 1860 fór veðurfar versnandi á 

Íslandi og eru árin eftir 1880 talin ein erfiðustu ár Íslandssögunnar, veturinn 1880–1881 

kölluðu menn „Harða vetur“ en sitt hvað dundi á landanum þennan vetur, bústofn hrundi 

og fiskveiðar voru minni en ella. Það sem tók við árið eftir var ekki betra því viðkvæmri 

gróðurhulu lands var svipt af í einum vettvangi (Friðrik G. Olgeirsson, 2007, bls. 4).   

Þjóðskáldið Matthías Jochumsson (1922, bls. 354) lýsir því svo þegar hann var  prestur í 

Odda;  
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... hrannir af dauðum hrossum og sauðfé lágu með öllum götum og görðum, bæði á 

efri Rangárvöllum og um alla Landsveit, og um 40 jarðir lágu gereyddar af sandi eða 

óbyggilegar, þótt fjöldi þeirra byggðist smám saman aftur að hálfu eða miklu leyti. 

Það sem ógnaði Suðurlandi var sandurinn og lýsir Matthías hér stórviðri sem geysaði vorið 

1882 er kallað hefur verið „Svarti stormur“ sem stóð yfir hátt í fjórar vikur með 

hræðilegum hörmungum, bæði fyrir menn og dýr.  

Einhverju fyrr en Svarti Stormur skall á lýsir Matthías (1922) í bók sinni „Sögur af sjálfum 

mér“ messuhaldi á Keldum Rangárvöllum. Prestur var greinilega næmur mjög og oft á 

tíðum skynjað fyrirboða þess sem koma skyldi. Við messuna brast hann í grát með svo 

miklum ekka að messuhald fór úr skorðum. Næst þegar Matthías stóð við sama altari, á 

annan dag páska 10. apríl 1882 riðu ósköpin yfir, Svarti stormur hófst. Þetta ár var greipt í 

huga Matthíasar enda „aldrei fyrri séð svo greinilega alvöru lífsins....“  (Matthías 

Jochumsson, 1922, bls. 302-305). Erfitt er að gera sér í hugarlund hvernig lífskjör fólks 

hafi verið, en eitt er víst, lífsbaráttan hefur verið hörð. Þeirra sem voru að hefja búskap á 

þessum tíma beið því ævilangt verk í að græða sár fósturjarðarinnar. 

4.3 Landgræðsla í Landsveit 

Sæmundur Eyjólfson (f.1861- d.1896) var prestlærður búfræðingur sem starfaði sem 

kennari og búnaðarráðunautur. Sæmundi var eyðing og nýting landsins hugleikin og á sinni 

stuttu ævi náði hann að áorka miklu og sá hugsjónum sínum og þekkingu áfram. Að hans 

tilstuðlan voru lög sett árið 1894 um verndun skóga og mela og ári síðar lög um hindrun 

sandfoks og sandgræðslu (Andrés Arnalds, 1988, bls. 41-42). Í orðum hans frá 1891 (Í 

Andrés Arnalds, 1988, bls. 47) má greinilega sjá hugmyndafræði sjálfbærninar, en þar segir 

orðrétt:  

Það er óneitanlegt, að Íslendingar hafa of lítið gætt þess, að maðurinn á að vera 

samverkamaður náttúrunnar, að hann á að ganga í samvinnu við hana, að styðja hana, 

og til að framleiða þau gæði, er hann heimtar af jörðinni, að blátt áfram 

tollheimtumaður, sem heimtar tolla og gjöld án þess að styðja gjaldendurna á 

nokkurn hátt til að afla þess, er þeir eiga að gjalda.  
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Árið 1892 voru það bændurnir Eyjólfur Guðmundson landshöfðingi  í Hvammi og séra 

Einar Thorlacius á Skarði (síðar Fellsmúla) sem tóku þátt í fyrstu tilraun á sáningu 

melgresis í Landsveit fyrir tilstuðlan Sæmundar Eyjólfssonar landbúnaðarráðunauts. Þessi 

tilraun varð upphafið að skipulagðri sáningu melgresis gegn jarðvegseyðingu. Einhverju 

fyrr eða í kringum 1886 hafði Eyjólfur byrjað að hlaða grjótgarða er skilað höfðu 

sýnilegum árangri sem varð til þess að bændur í Landsveit stofnuðu landgræðslufélag.   

Margur hefur lagt hönd á plóg með verndun, viðhaldi og uppgræðslu, fólk með einstaka 

hugsjón, eljusemi og dugnað buðu sandinum byrginn með styrkri stoð Sandgræðslunnar. 

Sandgræðslan sem í dag heitir Landgræðsla ríkisins hefur staðið með Landmönnum í 

gegnum súrt og sætt, í stríði sem hefur þegar skilað sér til komandi kynslóða og stendur 

enn yfir. Árni Árnason frá Látalæti í Landsveit ólst upp við þessi frumkvöðlastörf 

sveitunga sinna og átti síðar eftir að verja ómældum stundum á söndunum . 

4.4 Árni í Klofa 

Árni Árnason (f.1897- d.1979) bóndi og landgræðsluvörður er einn þeirra manna sem 

helgaði líf sitt uppgræðslu og baráttu við uppblástur og eyðingarmátt sandsins. Gunnlaugur 

Kristmundsson var fyrsti sandgræðslustjórinn og hóf hann störf 1907. Má segja hann 

einskonar „læriföður“ Árna sem ólst upp við það að fylgjast með hans fyrstu störfum við 

hleðslu garða austur af Látalæti í Landsveit þar sem Árni fæddist. Eftir nokkur sumur sem 

lausamaður hjá Sandgræðslunni fastréði Gunnlaugur hann 1928 og fyrir tilstuðlan hans 

reisti Árni sér nýbýli að Stóra Klofa 1936. En hluti af hans landgræðslustarfi var að taka 

jörðina til uppgræðslu (Jón R. Hjálmarsson, 1981, bls. 74/77-78).  

Í bók Friðriks G. Olgeirsson (2007, bls. 66-67) Sáðmenn Sandanna minnist Gunnlaugur á 

Árna sem einn þeirra manna sem lagt hafi mest af mörkum til uppgræðslu og girðingavinnu 

í sinni sveit og það beri að þakka. Árni vann við landgræðslu meðan kraftar leyfðu og 

starfaði með öllum landgræðslustjórum frá upphafi. 
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Mynd 3. Árni Árnason og Páll Sveinsson landgræðslustjóri á spjalli, líklega um 

uppgræðslu landsins © Ruth Árnadóttir  

Sveinn Runólfsson landgræðslustjóri minnist Árna á þann veg; „ hann var óþreytandi í því 

að verða að liði, enda verklaginn vel, útsjónasamur og hagur.“ Árni starfaði af heilum hug 

og var mikill ástríðumaður um að græða sár fósturjarðarinnar í þágu lands og lýðs. Páll 

Sveinsson, þriðji landgræðslustjórinn, lýsti þessari ástríðu sem til að mynda birtist við 

girðingavinnu svo; „stundum vildi hann ekki tefja sig á því að seilast eftir naglbít til að ná 

sundur vír, heldur sneri hann sundur milli fingranna og það með einu handbragði“ (Sveinn 

Runólfsson, 1988, bls. 83-84).  

Að Klofa hefur verið háð mikið þrekvirki, land þar sem einu sinni var bara sandurinn einn 

og litlum kostum gætt, kallast í dag góðbýli (Oddgeir Guðjónsson, Jón Guðmundsson og 

Júlíus Jónsson, 1987, bls 161). Víða í landslaginu er hægt að koma auga á 

„menningarlandslag“ þar sem starfsmenn Sandgræðslunnar hlóðu grjótgarða til að hefta 

sandinn. Árni lýsir því svo: „Grjótgarðahleðsla var seinlegt verk, enda víðátta sandanna 

mikil. Fyrst þurftum við að rífa upp grjót og síðan flytja það á hestvögnum langar leiðir ...“ 

(Jón R. Hjálmarsson, 1981, bls. 76). Hér er um að ræða stórbrotna sögu sem vert er að 

koma á framfæri, eins og Sveinn Runólfsson landgræðslustjóri komst að orði: „barátta við 

landsins forna fjanda þar sem Sandgræðslan og starfsmenn hennar börðust við að hemja 
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foksandinn með byggingu grjótgarða og sáningu melfræs með hestaplógum, gríðarlega 

merkileg saga um baráttu upp á líf og dauða“ (Sveinn Runólfsson, tölvupóstur, 22 febrúar 

2013).   

Að Stóra Klofa var söfnunarmiðstöð Sandgræðslunnar, þar var melgresi safnað og 

þreskjað. Í 100 ára minningu um Árna, er haft eftir systurdóttur hans, Kolbrúnu 

Haraldsdóttur er ólst upp að Klofa til 12 ára aldurs (30.12.1997):  

Á haustin var önnur vertíð þegar tekið var til við að safna þroskuðu melgresinu 

sem sáð var og vaxið hafði innan girðinganna. Þá dreif að fólk til að skera korn, 

þ.e. að skera axið af melgresinu og safna í tínur sem bornar voru á öxlinni. 

Þegar tínan var full var losað úr henni í poka og svo koll af kolli. Fyrir hvern 

fullan poka var greidd ákveðin upphæð. Venjulega voru það konur sem verkið 

unnu, sumar hverjar mjög handfljótar og því mynduðust haugar af fullum 

strigapokum af skornu korni. Frændi minn skoðaði stæðurnar, tók upp hvern 

poka og vó á höndum sér til að fullvissa sig um að rétt væri vegið. Hver kona 

fékk miða upp á fjölda poka sem hún hafði fyllt. Ég fékk aðeins að taka þátt í 

þessum störfum en árangurinn var, held ég, lítill, lítið annað en nokkuð stórt ör 

á litlafingri vinstri handar sem minnir á þessa líflegu haustdaga. Fram á Flötum, 

sem kallað var, snertispöl frá bænum var stór hlaða þar sem korninu var safnað 

saman. Í hlöðunni var þreskivél, færibandið skrönglaðist áfram með skrölti og 

hávaða og skildi kjarnann frá hisminu. Kornið var síðan geymt vetrarlangt í 

hlöðunni og beið þar næsta vors til sáningar í einhverja sandauðnina. Þetta var 

dálítið framandi heimur og öðruvísi en hin hefðbundnu bústörf. Á þennan hátt 

börðust „vormenn Íslands“ við eyðingaröflin eins og Sveinn Runólfsson 

landgræðslustjóri nefnir þessa fumkvöðla landgræðslunnar á Íslandi í 

afmælisriti Landgræðslunnar.  

 Hér er dýrmæt heimild með varðveislugildi um hið hversdagslega líf fólks fyrr á 

tímum sem er svo framandi nútímanum. Töluvert af munum frá tímum Árna eru 

varðveittir að Klofa og ekki sérstaklega taldir hér en gamla þreskivélin liggur enn í 

jörðu á flötunum og þrátt fyrir að flokkast ekki sem fornminjar væri vert að varðveita 
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hana sem áþreifanlega minningu um líf og störf þessa tíma (Sveinn Runólfsson, 

munnleg heimild, 5. Júní 2013). 

Árni hefur lært að þekkja landið á uppvaxtarárum sínum og gegnum störf sín á söndunum 

og var honum mikið í mun að minjar Gamla Klofa myndu ekki glatast. Árið 1940 hafði 

Árni lagað grjóthleðsluna kringum kirkjugarðinn sem þá var farin að láta á sjá undan 

náttúruöflunum (Sigurður Árnason, munnleg heimild 20. September 2014). Árið 1960 girti 

hann svo kirkjugarðinn af  ásamt syni sínum Kristjáni og Sigurði Árnasyni, systursyni. Girt 

var meðfram hleðslu sem var þá vel sjáanleg en hún var ekki hringlaga eins og gengur og 

gerist með kirkjugarða á þessum tíma. Löngu síðar eða rétt fyrir aldamótin 2000 merkti 

Kristján bæjarstæðið og kirkjugarðinn að beiðni móður sinnar Hrefnu Kristjánsdóttir 

(Kristján Árnason, munnleg heimild 3.september 2012). Árni hafði vitjað Hrefnu í draumi 

sem hún túlkaði svo, að merkja ætti rústir Gamla Klofa (Ruth Árnadóttir, munnleg heimild 

11.okt. 2014). Samkvæmt þessu geta sumir ætlað að Árni hafi varið landið lifandi og 

látinn.  

Miðað við alla þá varnargarða sem liggja í landi Gamla Klofa hefur hleðslugrjótið ekki 

verið tekið úr gömlum rústum sem virðast hafa verið sjáanlegar að einhverju leyti á þessum 

tíma. Sýnir það að virðing var borin fyrir menningararfinum og gildi varðveislu var í 

hávegum höfð hjá Árna sem lýsir hér að ofan hinu seinlega verki „grjóthleðslu“. 

Í bók Jóns R. Hjálmarssonar (1981) er viðtal frá árinu 1976 við Árna þar sem hann nefnir 

að hægt sé að sjá í landslaginu verk Torfa eins og hlaðinn garð sem kallaðist „Torfalögin“ 

(sjá frekari umfjöllun í kafla 5.3.3) og fjórum árum áður hafi hann fundið byrgi, sem talið 

er að hafi verið baðhús hans. Hrefna Kristjánsdóttir (f.1922- d.2013) fyrrum bóndi að Stóra 

Klofa og ekkja Árna minnist hleðslunnar af Torfabaði og heimsókn Þorsteins að Klofa. 

Þorsteinn Einarsson (f.1911 - d.2001), var íþróttafulltrúi ríkisins og stóð fyrir skráningu 

allra lauga á landinu. Þorsteinn og Árni höfðu rætt að huga þyrfti að friðlýsingu fyrir 

svæðið en ekki hafi orðið úr því einhverra hluta vegna (Hrefna Kristjánsdóttir, munnleg 

heimild, 5.september 2012). Ítarlegri umfjöllun um Torfabað má sjá í kafla 5.4. 
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Mynd 4. Árni Árnason við Torfabað mynd tekin 1972 þegar baðið var skráð © Ruth 

Árnadóttir  

4.4.1 Horft yfir farinn veg 

Þegar horft er yfir farinn veg nefnir Árni (Jón R. Hjálmarsson, 1981, bls. 76-77) þær 

breytingar sem orðið hafa á landinu. Svæði sem voru eingöngu svartir sandar er fuku við 

minnsta vind, eyðimerkur sem að mestu leyti eru horfnar. Minnist hann þess sérstaklega er 

hann kom að eyðibýlinu Steinkrossi á Rangárvöllum, þar sem háð hafði verið löng barátta 

við vikursandinn (bls. 79-80); 

Ég man að ég stóð og starði hreyfingalaus í tíu til fimmtán mínútur eins og ég væri 

dáleiddur, ... hvanngrænt tún og búfé á beit hvert sem litið var ... en með grasfræi og 

ríkulegri áburðagjöf hafði loks heppnast að breyta þessari lífvana eyðimörk í hið 

fegursta gróðurlendi. Fyrir mig var þetta eins konar opinberun ... eins og ég hefði 

orðið vitni að kraftaverki. ... ég gleymi því aldrei meðan ég lifi. 

Verkefnin voru óþrjótandi í heimabyggðinni Landsveit og „enn er verk að vinna“. Þó 

stiklað sé á stóru í sögu Árna má sjá hve menning og saga jarðarinnar er samofin sögu 

náttúru.  
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5 Fornar leifar horfins heims 

Hér verða dregnar fram þær fornleifaathuganir sem stutt hafa við aldur búsetu og tilvist 

manna að Gamla Klofa. Sérstaklega verður horft til þjóðsagna og heimilda um Torfa í 

Klofa sem jörðin er yfirleitt kennd við. 

5.1 Gamli Klofi 

Kuml úr heiðni hefur blásið upp á tveimur stöðum ekki svo langt frá Gamla Klofa sem 

bendir til þess að byggð hafi verið þar fyrir kristnitöku (Kristján Eldjárn, 2000, bls. 63). 

Rúmum 400 árum síðar er Klofa lýst sem vel byggðu býli, auk þess að jarðgöng eiga að 

hafa legið frá bænum bæði suður og austur fyrir túngarðinn (Brynjúlf Jónsson, 1898, bls. 4- 

5; Jón Árnason, 1864, bls. 134-135). Útgengt á að hafa verið frá svefnherbergi Torfa, en 

sögum ber ekki saman hvar hinn gangamunninn hafi legið, þó líklega að hesthúsi sem var 

austan við túnið. Göngin eiga að hafa verið byggð með gildum tréstaurum og gluggar voru 

með vissu millibili í lofti þeirra sem hleyptu birtu inn. Bitar voru í miðju hvers glugga sem 

voru huldir með sauðagærum svo úr varð einskonar gildra. Talið er að margur hafi fallið 

þar niður og ákvað Torfi svo hverjir myndu lifa og hverjir ekki (Jón Árnason, 1864, bls. 

134-135). Líklegt er að Torfi hafi hugsað jarðgöngin einnig sem flóttaleið, en engum 

sögum fer af því hvort hann hafi einhvern tíman þurft að nýta sér þau í þeim tilgangi. 

Munnlegar sagnir liggja samt fyrir tilvist þessara jarðgangna því þegar bærinn var fluttur á 

þann stað sem Stóri Klofi er í dag og grjót grafið úr bæjarstæðinu fundust greinilegar 

minjar af hleðslu og rekaviðardrumbum sem héldust ekki saman vegna fúa. Samskonar 

leifar höfðu fundist undir lambhúsi er stóð við túnjaðarinn (Brynjúlf Jónsson, 1898, bls. 5).  

Löngum hefur verið tvíbýlt að Gamla Klofa og því mikið og stórt bú með tilheyrandi 

byggingum. Erfitt er í dag að gera sér grein fyrir legu húsanna þar sem melgresishólar 

sandana villa mönnum sýn, en einn slíkan hól fann rannsakandi sumarið 2013 sem reyndist 

vera hið myndarlegasta hús en þreifa má undir torfið efst á þakinu og sjá grjóthleðsluna ef 

vel er að gáð. Mögulega gæti þetta verið lambhúsið sem nefnt er hér að ofan því sumarið 

2014 merkti rannsakandi holu sem liggur 2-3 metra frá torfhúsinu sem líklegt þykir að 

geymi hleðslu undir. Hér er aðeins um tilgátu að ræða sem ekki fæst sönnuð nema 

fornleifauppgröftur verði gerður sem mun þá kannski styðja við þessa heimild/sögn. 
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Minjastofnun Suðurlands hefur skoðað svæðið og vinnur nú að fyrstu tilgátuteikningu af 

Gamla Klofa.  

Skrá Páls Jónssonar biskups frá um 1200 um kirkjur er elsta samtímaheimild um Klofa. Er 

þess getið að hún sé helguð heilögum Þorláki og einn þeirra kirkjustaða sem skyldu halda 

prest (Valgeir Sigurðsson, 2003, bls. 331). Staðurinn er að öllu friðlýstur, færsla úr 

friðlýsingarskrá: Klofi. Bæjar- og kirkjurústir Stóra-Klofa. Sbr. Árb. 1898: 4-5. Skjal 

undirritað af MÞ 20.04.1927. Þinglýst 11.06.1927. (Fornleifanefnd, 1990). 

5.2 Klofakirkja 

Þegar Brynjúlf Jónsson (1898, bls. 5) rannsakaði svæðið rétt fyrir aldamótin 1900 gat hann 

séð grunnmúr kirkjunnar og stöpulinn sem kirkjuklukkan hefur staðið á. Tveir legsteinar 

höfðu þá verið lagðir á stöpulin til að verja þá fyrir ágangi sandsins. Á öðrum þeirra gat 

hann ekki lesið ártalið en greinilega nöfnin; „Jón Magnússon og Valgerður 

Guðmundsdóttir Anno Christi“ en samkvæmt Landmannabók (bls. 338) voru þau hjón og 

bjuggu að Klofa 1753. Valgerður dó 1757 en ekki er vitað hvenær Jón lést, en bjó hann enn 

að Klofa 1762. Á hinum steininum mátti sjá ártalið 1676 og orðin; „ Salir riettlatra eru i 

Gvds Hende og eingen Pina snerter þær“. Þurfti Brynjólfur undan að láta vegna 

sandstorms og lagði hann legsteinana á hvolf til að verja letrið betur undan eyðingarmætti 

sandsins. Lagði hann til að flytja þyrfti þessa steina á Forngripasafnið og væri það auðvelt 

verk því steinarnir væru léttir. Meira en öld síðar liggja þeir enn í jörðu að Gamla Klofa og 

bíða öruggs skjóls. 

Skúli Guðmundsson (1933, bls. 27) minnist þess að hafa komið að Gamla Klofa og hitt 

síðasta ábúandann Höskuld Jónsson frá Mörk. Lýsir Skúli kirkjunni sem lágri timburkirkju, 

turnlausri með engu krossmarki á, en með heilborðalistum að sið þessa tíma en ekki mjög 

fornlegri. Altaristafla kirkjunnar frá 1830 hefur varðveist á Þjóðminjasafni Íslands (sjá 

mynd 4.).  

Í köflunum hér að ofan má sjá eins og Kristján Eldjárn benti á gott dæmi um hvernig 

sagnfræðin getur verið góð samstarfgrein fornleifafræðinnar, sem styður við mikilvægi 

þess að skrá munnlegar sagnir. Þó Klofi eigi sér langa sögu og líklega búsetulög margra 

alda er það aðeins einn ábúandi sem alltaf er kenndur við jörðina og það er Torfi í Klofa. 
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5.3 Torfi í Klofa 

Torfi í Klofa eða ríki Torfi eins og hann var oft kallaður var stórefnaður maður og réði sem 

sýslumaður í Árnes- og Rangárvallasýslu frá 1490. Kona hans var Helga Guðnadóttir frá 

Kirkjubóli í Langadal. Var hann rammur að afli, yfirgangssamur og átti oft í deilum við 

höfðingja, konungs- og kirkjuvald (Jón Árnason,1864, bls.133). 

Torfi var sonur hjónanna Ingibjargar Eiríksdóttur og Jóns Ólafssonar. Ingibjörg var ættuð 

frá Skarði sem er næsti bær við Klofa, en Jóns var fyrst getið að Hólum í Hjaltadal 1449. 

Jón var komin af höfðingjaættum og var mjög auðugur, stórbrotinn og fégjarn maður. Hann 

var ráðsmaður í Skálholti árið 1467 og sýslumaður í Árnessýslu 1471. Eftir hans dag giftist 

Ingibjörg Ormi Jónssyni, lentu þau hjónin í deilum við Stefán Jónsson biskup í Skálholti. 

Var Ormur sakaður um að hafa gefið sjálfum sér það vald að dæma í kirkjunnar málum og 

tekið fé fyrir og Ingibjörg fyrir að hýsa dæmdan sakamann. Í sögu Torfa Jónssonar eru 

deilur við Stefán biskup áberandi og er líklegt að þetta mál hafi verið upphafið af þeirra 

deilum (Valgeir Sigurðsson, 1967, bls. 748-750).  

5.3.1 Deilur við Stefán biskup 

Torfi fór að ráðum móður sinnar og hélt hlífiskildi yfir þeim sem Stefán biskup hafði dæmt 

til saka, fór þetta illa í biskup þar sem margir flýðu á náðir héraðshöfðingjans. Voru deilur 

þeirra svo djúpstæðar að margsinnis reyndi Torfi að koma Stefáni af stóli en án árangurs 

(Jón Árnason, 1864, bls. 133-134).  

Lénharð fógeti á Bessastöðum var sagður illur og ofbeldishneigður maður er fór með 

ránum og misþyrmingum inn á yfirráðasvæði Torfa. Lénharð hafði haft í hótunum við hann 

og var því mikill fjandskapur á milli þeirra. Þegar Torfi fór með liði niður í Ölfus í þeim 

tilgangi að drepa Lénharð þurftu menn hans að rjúfa þak hússins því í dyrunum stóð 

„Eysteinn Sterki“ sem talin var einn mesti bardagamaður og nafntogaðisti alþýðumaður 

þessa tíma. Eysteini er síðar getið í heimildum sem bónda að Mörk á Landi, nágranna Torfa 

og vel handgenginn Klofamönnum (Pétur Sigurðsson, 1951, bls.107-108 ). Vekur þetta upp 

margar spurningar og tilgátur hjá höfundi sem ekki verða lagðar fram hér.  
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Getgátur eru þó um að dys fógetans og jarðneskar leifar liggi á bökkum Ölfusár en 

mannabein hafa fundist við ána. Hvort sem þar eru leifar af Lénharð fógeta eða einhvers 

annars útlaga, njótum við enn vafans. Í fornbréfi sem varðveist hefur á þjóðskjalasafni og 

ritað af Stefáni biskupi segir hann Lénharð „svoddan stórbrotamann“ og að hann hefði ekki 

verið kirkjugræfur nema með afarkostum. Hvergi er Lénharður titlaður sem „fógeti“ í 

bréfinu auk þess var sekt Torfa fyrir að drepa hann án „dóms“ og „laga“ ekki talin mikil 

sem gefur til kynna að Lénharð hafi ekki verið skipaður af konungi og því ekki fógeti að 

Bessastöðum (Pétur Sigurðsson, 1951, bls. 94-95/98-101). Allt eru þetta ályktanir byggðar 

brotkenndum heimildum sem varðveist hafa en líklegt er að þessi atburður hafi linað deilur 

Stefáns biskups og Torfa þó aldrei gréri heilt á milli þeirra.  

5.3.2 Byggð undir Torfajökli 

Þjóðsagan segir (Jón Árnason, 1864, 135-137) að Torfi hafi flúið með allt sitt fólk upp 

undir Torfajökul á Landmannaafrétti í seinni plágunni miklu 1493 og þaðan sé nafn 

jökulsins sprottið. Miklum landkostum er lýst, grösugum dal og skógi vöxnum hlíðum. 

Talið var að sumir af húskörlum Torfa hefðu orðið þar eftir þegar hann sneri aftur niður í 

Landsveit og því voru sögur um útilegumenn mjög lífsseigar allt fram til um miðja 19.öld. 

Þóttust menn finna reykjarlykt sem lægi frá jöklinum og var þetta svæði því ekki smalað og 

urðu því fjárheimtur lélegar af fjalli. Trú manna á þessa sögu var mjög sterk og var það 

ekki fyrr en Landmenn fóru og könnuðu svæði árið 1852 að hún var afsönnuð og fjár- 

heimtur bænda af fjalli urðu betri. Fundu þeir smá haga en ekkert í líkingu við þá landkosti 

sem sögur fóru af (Nordic adventure travel, án árs). Árni í Klofa taldi ekki líklegt að Torfi 

hafi farið með fólk sitt alla leið undir Torfajökul, frekari kostur væri svæði 

Landmannalauga þar sem landkostir eru góðir (Jón Hjálmarsson, 1981, bls. 78).  

5.3.3 Að gjalda Torfalögin 

Sagan segir að Torfi að hafi átt mikinn búfjárstofn, sumir sögðu 600 en aðrir 900 fjár. Lítið 

beitiland var á Klofalandi, en við rætur Skarðsfjalls að norðan var svæði er kallast 

Skarðshálsar er var skógi vaxið, sem nú hafa eyðst bæði af náttúru- og mannavöldum. Lét 

Torfi hlaða háan og mikinn grjótgarð sem náði allt frá Klofa og norður í Skarðshálsa, þvert 

yfir land Klofa og Skarðs til að reka fé sitt á. Þótti garðurinn vera mikið mannvirki og kom 

fólk að eingöngu til að líta hann augum. Torfi setti lög um að engin færi yfir garðinn né 
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skoðaði hann nema leggja í hann þrjá torfhnausa. Kallaðist þessi gjörningur að gjalda 

“Torfalögin“ (Jón Árnason, 1864, bls. 137-138). Hér er um að ræða afar sérstakt dæmi um 

menningarlandslag sem er þó að öllu leiti horfið í landslaginu. Árni í Klofa minnist þess að 

sjá leifar garðsins og því líklega hægt í dag ef vel væri að gáð og þá aðeins á færi sérfróðra 

manna.    

5.4 Torfabað 

Talsvert grunnhitavatn er í jörðu á landi Stóra Klofa og er það líklega landkostur sem Torfi 

hefur sóst í. Sagan segir að hann hafi látið hlaða bað er kallað hefur verið Torfabað eins og 

áður hefur verið nefnt. Torfabað var svokallað „þurrabað“ en slík böð voru eingöngu þar 

sem heitar gufur lagði upp úr jörðu. Jónas Jónasson (1961, bls. 322) segist í bók sinni 

Íslenskir þjóðhættir þekkja til fjögurra þurrabaða og að eitt hafi verið staðsett að Stóra 

Klofa á Landi. Lýsir hann þurrabaði svo; „ Kofi var gerður yfir gufunni og lágu menn þar 

inni og  svitnuðu ógurlega“. Þóttu þurraböðin hafa hinn mesta lækningamátt gegn gigt en 

vitað er til þess að fólk dreif að úr nærliggjandi sveitum til að fá bót meina sinna (Jón 

Þorsteinsson, 2005, bls. 620- 621; Oddgeir Guðjónsson o.fl., 1987, bls. 161). Eins var það 

þekkt að fólk kom með börn sín sem veikst höfðu að barnaveiki en veikin lagðist þungt á 

öndunarfæri sem leiddi oft til köfnunar. Gufan hefur því hjálpað til við að opna fyrir og 

létta á öndun barnanna (Sigurður Árnason, munnleg heimild, 20.september 2014).  

Mikil landspjöll hafa átt sér stað kringum baðið, en þar hefur verið borað eftir heitu vatni 

og er hægt að sjá um ellefu borholur víðsvegar í kringum hleðsluna. Samkvæmt skýrslu frá 

Orkustofnun gerir hún sér grein fyrir að Torfabað sé á fornminjaskrá og orðrétt segir í 

skýrslu frá 1985; „Borstaðurinn yrði einungis um 10 metra frá Torfabaði, gamalli hleðslu af 

baðhúsi. Hleðsla þessi er á fornminjaskrá. Engin þörf er á að hrófla við þessum fornminjum 

þótt borað yrði eftir heitu vatni svo nærri“ (Orkustofnun, 1985). Ekki hefur eingöngu verið 

borað á þessu svæði árið 1985 og því miður hafa ekki allir sem hafa umgengist svæðið með 

vélum og tækjum gert sér grein fyrir gildi og varðveislu fornminja. Samkvæmt 22. grein í 

lögum nr.80/2012 um menningarminjar er reglan sú að 100 metra fjarlægð verður að vera á 

svæði í kringum fornminjar og tilskilin leyfi til framkvæmda eða jarðröskunar verða að 

liggja fyrir. Rýra þessi landspjöll gildi minjanna auk þess að dæluhús Hitaveitu Landsveitar 
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liggur mjög nærri minjunum. Í kaflanum hér á eftir munu verða dregnar fram þær minjar 

sem hafa þegar varðveist og tengjast allar hinu fornu rústum Gamla Klofa. 

5.5 Varðveittar minjar 

Auk fornminjanna sem eru meira og minna sýnilegar í landslaginu hafa ýmsir forngripir  

fundist í jörðu eða varðveist. Hér verður gert grein fyrir þeim í máli og myndum.  

Í rústum Gamla Klofa vorið 1918 fannst matskeið úr silfri í gotneskum stíl (Árbók hins 

íslenska fornleifafélags, 1919, bls. 26). 

 

Mynd 5. Silfurskeið líklega frá tímum Torfa í Klofa © Þjóðminjasafn Íslands 

 

Efsti hluti skaptsins er ferstrend blaðakróna, neðan á skaptinu eru 2 stimplar „flegin örn“, 

sem er merki Lýbiku, og „akkeri“, sem líklega er smiðsmerki. Innan á skeiðarblaðinu eins 

og sést á mynd 5. er grafin kringla og gotneskt a í. Sennilegt þykir að matskeiðin sé frá því 

um 1500 (Árbók hin íslenska fornleifafélags, 1919, bls. 26). Má því vel velta fyrir sér hvort 

Torfi í Klofa hafi ekki handleikið og matast með þessari skeið á sínum tíma.  



34 

 

Sú munnmælasaga hefur lengi verið á reiki að Árni í Klofa hafi grafið kuml aftur niður í 

kirkjugarðinn að Gamla Klofa (Kolbrún Haraldsdóttir o.fl. munnleg heimild 20. september 

2014) en líklegra þykir að hann hafi tilkynnt kumlfund árið 1933 og sagan svo skolast til í 

manna á millum. En árið 1933 blésu upp tvö kuml á tveimur stöðum nærri Gamla Klofa.  

Á mynd 6. sjást forngripir sem fundust í kumlunum sem hafa verið aldursgreindir til árana 

milli 900-1100 (Kristján Eldjárn, 2000.bls. 62- 64). 

 

Mynd 6. Spjótsoddur og eldstál frá 900 – 1100  © Þjóðminjasafn Íslands 

 

Neðst á mynd 7. má sjá járnstykki, lögun þess er að öllu afmynduð en talið er líklegt að um 

eldstál sé að ræða því það fannst ekki svo fjarri jaspismola (Sarpur.is, 2014). Jaspissteinn 

var nýttur sem eldfæri með því að slá honum í eldstálið, slíkir molar hafa fundist í 

húsarrústum frá víkingaöld og miðöldum hér á landi (Minjasafn Reykjavíkur, 2014).  

Efst má svo sjá spjótsodd úr járni sem erfitt hefur verið að flokka en er sagður líkjast einna 

helst K-gerð Jan Petersens sbr. De norske vikingesverd (Sarpur.is, 2014).  
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Altaristafla eftir Ófeig Jónsson í Heiðabæ sem var í kirkjunni að Gamla Klofa en síðar í 

Skarðskirkju (sjá mynd 7.). Taflan er málverk þar sem Kristur er á krossinum í henni miðri, 

texta undir þeirri mynd gat höfundur ekki greint. En guðspjallamennirnir fjórir Matthías, 

Markús, Lúkas og Jóhannes eru á hliðum töflunar á hjörum svo altaristöfluna má opna og 

loka. Í smáum texta segir; „þessir eru þeir sem vitnisburðin[n] bera af mér“  

 

Mynd 7. Altaristafla úr Klofakirkju frá 1830 © Þjóðminjasafn Íslands 
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Að Stóra Klofa í Landsveit hefur varðveist staur sem talinn er ristur er í þríhelgi. Þegar 

staurinn fannst var hann nýttur sem dyrastólpi í hlöðu inn af fjósi á bæjarstæði þar sem 

Klofi stendur í dag.  

 

Mynd 8. Tréstaur, ristur í þríhelgi er varðveist hefur að Stóra Klofa © Arnar Hjaltested 

 

Engar rannsóknir hafa verið gerðar á staurnum og því ekki vitað um líklegan aldur 

mynsturs né viðar. Það að segja hann ristan í „þríhelgi“ er eingöngu tilgáta og tákn fyrir 

hina heilögu þrenningu kristindómsins; Föðurinn, soninn og heilagan anda og styður við 

frásögn Hafsteins miðils. En Hafsteinn miðill var tíður gestur á Klofa meðan hann lifði og 

sagan segir að hann hafi lagt staurinn á enni sér og líst því yfir að staurinn hafi verið hægri 

stólpi í predikunarstól Klofakirkju sem stóð uppi á tímum Torfa í Klofa (Ruth Árnadóttir, 

munnleg heimild, 11.október 2014). Heimilisfólk hefur leyft sögunni að lifa með sinni 

dulúðlegu rómantík án þess að hrófla við staurnum. Hefur þessi fundur verið tilkynntur 

minjaverði Suðurlands, en samkvæmt grein nr. 13 í þjóðminjalögum nr.107/2001 ber að 

láta vita þegar slíkar minjar finnast. Líklegt þykir að forfeður Borghildar Óskarsdóttur 

myndlistakonu (sjá nánari umfjöllun í kafla 6.1) Höskuldur Jónsson frá Mörk og Arndís 

Magnúsdóttir kona hans frá Skarðsseli hafi flutt staurinn með sér þegar þau hopuðu undan 

sandinum frá Gamla Klofa 1889 þangað sem bæjarstæði Stóra Klofa er í dag. Algengt var 

að fólk flytti með sér það sem nýta mátti á nýjum stað.  



37 

6 Umræður og tillögur 

Ljóst er að þótt hluti minja að Klofa sé þegar varðveittar, á minjaskrá eða friðaðar hefur 

engin  fornleifarannsókn farið þar fram. Nýting svæðisins til menningartengdrar 

ferðaþjónustu þarf að taka mið af þessu og er brýnt að vera í samvinnu við Minjastofnun og 

umsjónaraðila hennar, Landgræðslu ríkisins auk annarra landeiganda og hagsmunaaðila um 

framkvæmd og nýtingu á svæðinu til arfleifðaferðamennsku. Hér á eftir verða því lagðar 

fram tillögur um hvernig nálgast megi stýringu á svæðinu en einnig sérstaklega rætt um 

verkefni Borghildar Óskarsdóttur Þráður á Landi sem tengist að hluta sögu og minjum að 

Stóra Klofa. Þetta listaverk bætir í þann sjóð sem er að finna í rituðum heimildum, skráðum 

minjum og varðveittum forngripum. 

6.1 Þráður á Landi 

Borghildur Óskarsdóttir á sér langan feril sem myndlistamaður og eins og sjá má í textum 

og túlkun verka  hennar hefur samspil manns og náttúru verið henni hugleikin og greinilega 

veitt henni innblástur til sköpunar (Borghildur Óskarsdóttir, 2014- a).     

Listasýningin „Þráður af Landi“ var hluti af Listahátíð 2014. Myndlistaverkið var sett upp á 

Borgarbókasafni Reykjavíkur og samanstóð af sjö söguþáttum fornra bæjarrústa sem voru 

studdir með myndum af fólki tengdum stöðunum. Verkið spannar fimm kynslóðir sömu 

ættar, sem bjó á sjö býlum á Rangárvöllum og í Landsveit frá 1760 til 1941. Söguslóð 

fólksins er sýnd á landakorti (sjá mynd 9) en einnig eru merkt inn með gráum lit söguleg 

Hekluhraun fram á 20.öld. Við sýningarlok var sagan færð til síns heima á sögusteinum  

þar sem“ hvert eitt býli á sína sögu“ (Listahátíð, 2014; Borghildur Óskarsdóttir, 2014-b). 
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Mynd 9. Sýnir kort af sögustöðum á Rangárvöllum og Landsveit 

 

Svo segir um sýninguna; „Minningin um fólkið tengist stöðunum og sveitinni þar sem það 

fæddist, lifði og dó. Þarna er náttúran stórbrotin, fögur en líka ógnvekjandi og minningin 

um fólkið er samofin þessari náttúru“(Listahátíð, 2014). 

Sögusteinn liggur á hverjum stað, eins og legsteinn sem táknrænn minningarreitur um 

forfeðurna (sjá mynd 11). Allir steinarnir liggja í norðaustur en sú vindátt hefur dregið 

verulega úr lífsskilyrðum fólks á þessu svæði. Norðaustan sandstormar hafa valdið mikilli 
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eyðileggingu, flett af gróðurhulu landsins, stráfellt búfénað svo lífsviðurværi og kjör 

fólksins voru oft bág. Þetta varð til þess að fólkið hraktist undan ómildum náttúruöflunum í 

leit að nýju bæjarstæði, nýjum viðverustað. 

 

Mynd 10. Borghildur við Reynifell á Rangárvöllum þar sem sagan byrjar © Borghildur 

Óskarsdóttir 

Eins og Borghildur (2014-b) segir um sýninguna;  

„Fólkið er löngu horfið  en víða eru ummerki búsetu þeirra, hlaðnir garðar, húsveggir 

og grónar tóftir. Sumstaðar eru ummerkin ógreinileg, jafnvel horfin undir gróður og 

sand. Við sjóndeildarhring rísa tignarleg fjöll og Hekla, drottningin sjálf, skipar 

öndvegi við hálendisbrún“.  

Telur hún söguna og staðina vernda hvern annan því ef fólk þekki söguna og virði hana, 

flytjist sú virðing yfir á staðinn og um leið náttúruna. Sögustaður sé að vissu leyti heilagur 

staður því saga fólksins er rætur okkar og ræturnar liggja í landinu (Listahátíð, 2014; 

Borghildur Óskarsdóttir, 2014-b). 
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Mynd 11. Sögusteinn við Stóra Klofa © Borghildur Óskarsdóttir 

 

Á sögusteini við Gamla Klofa er vitnað í viðtal við Finnboga Höskuldsson, son Höskuldar 

og Arndísar konu hans síðustu ábúenda þar. Finnbogi minnist æskudaga í Klofa og 

lækjarins sem þá rann alla leið austur undan Mörk niður að Gamla Klofa. Finnbogi lýsir á 

þessa leið; „... Þar rann hann gegnum bratta stórgrýtisurð undir steinboga, hlupum við 

krakkarnir þurrum fótum yfir  og heyrðum varla til hvers annars fyrir vatnsnið. Ég þekki 

enn grjóthólinn, þar sem steinboginn var“. ...( Borghildur Óskarsdóttir, 2014-c; Í Hákon 

Bjarnason, 1941). Steinbogann (sjá mynd 12.) uppgötvaði höfundur sumarið 2014 eftir að 

hafa lesið þessar lýsingar Finnboga í verki Borghildar, en líklegt þykir að þetta sé 

steinboginn sem hann lýsir í viðtalinu.  

 
Mynd 12. Sýnir steinboga sem er líklega sá sem Finnbogi Höskuldsson lýsir í viðtali 

1941© Ruth Árnadóttir 
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Í áður nefndum sáttmála ICOMOS (1999, bls.1) segir að stýring ferðamennsku á stöðum 

byggða á arfleifðinni dragi fram virðingu á gildi hennar, áhuga og hlutdeild 

nærsamfélagsins, innfæddum vörsluaðilum eða eigendum að sögulegum munum, eins fyrir 

landslaginu og menningunni sem arfleifðin varð til í.  

En eins og Borghildur vill meina, myndast bæði virðing fyrir sögunni og náttúrunni með 

því að upplýsa fólk um staðina, sagan verður þá einskonar verndari landsvæðis. Þessu getur 

rannsakandi verið sammála og álítur að nýting til arfleifða- og /eða náttúruferðamennsku 

geti leitt til frekari verndunar og aukinnar virðingar á umhverfinu og jafnvel stutt við 

viðkæma náttúru. Hér má sjá eina leið í túlkun og miðlun skapandi greinar á 

menningararfinum sem  myndað hefur raunhæfan samstarfsvettvang menningartengdra 

verkefna er nýta mætti til ferðaþjónustu. Staurinn sem varðveist hefur að Klofa er sönnun 

hins áþreifanlega en um leið sá sem myndar hið óáþreifanlega band, einskonar 

sameiningartákn sem styrkir stoðir samstarfs. En eins og fram hefur komið er gott samstarf 

talið mjög mikilvægur þáttur hvað varðar stefnumótun í menningarmálum á Íslandi og við 

úrvinnslu menningartengdra verkefna. Einnig er verk Borghildar lifandi dæmi þess að 

menning er saga og samtíð, saga af hinu daglega lífi fólks, með allri sinni baráttu og striti. 

Sýningin „Þráður á Landi“ styður því óneitanlega við og eykur á sögulegt gildi og um leið 

aðdráttarafl að Klofa. „Verkefnið Söguslóðir Torfa í Klofa“  er söguganga sem hefur verið 

í þróun síðustu tvö árin og hefur því myndast samspil tveggja menningartengdra verkefna 

sem tengjast órjúfanlegum böndum, gegnum söguna.  

6.2 Þolmörk og stýring 

Sveinn Runólfsson(1990, bls.62-63) landgræðslustjóri ritaði grein um ferðamál þar sem 

hann nefnir áhugaverðan punkt um hvernig skulu bæta umgengni við náttúruna, en hérna er 

það ekki bara aukið fjármagn sem er lausnin heldur þurfa forráðamenn þjóðarinnar og aðrir 

er koma að þessum málum að auka langtímaskipulagningu til verndar náttúrunni. Áherslu á 

atriði eins og fræðslu og kynningarstarf fyrir erlenda sem innlenda ferðamenn auk fræðslu 

til ferðaþjónustuaðila þar sem lögð verður áhersla á nýsköpun.  

Með nýsköpun og aukinni vöruþróun innan greinarinnar er  hægt að draga úr ásókn á svæði 

sem eru komin eru að þolmörkum og stýra þannig umferð og dreifingu ferðamanna. Þessar 

áherslur eru að finna í Ferðamálaáætlun 2011-2020 en með auknu fjármagni til aðgerða, 
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uppbyggingar og framkvæmda er hægt að stuðla að verndun menningarminja og stýringu í 

sátt við alla hagmunaaðila, einnig móður jarðar. Því væri ráðlegt að stofna félag 

hagsmunaaðila staðarins til að tryggja slíka stýringu.  

6.2.1 Framboðsstýring og hagsmunir 

Til að tryggja stýringu og umgengni á því svæði sem um ræðir er ráðlagt að stofna félag um 

menningarlegar auðlindir að Klofa með aðkomu þeirra hagsmunaaðila sem beinan hag 

eiga, slík lagaleg aðgerð tryggir einnig forræði yfir markaðssetningu og nýtingu sem og 

lagalegan rétt landeigenda yfir þeim framkvæmdum sem hugsanlega gætu orðið. Góð 

samvinna réttra hagsmunaaðila er grundvöllur árangurs þar sem meta þarf þarfir og 

sjónarmið, kosti og galla hvers aðila er að kemur (Bowdin o.fl., 2011, bls.230). Gert er ráð 

fyrir aðkomu og samtarfs á víðum grundvelli, Landgræðslu ríkisins, landeigenda, 

Minjastofnunar Íslands, sveitafélagsins Rangárþing Ytra og jafnvel eigendum nærliggjandi 

jarða er geta orðið fyrir áhrifum með beinum hætti. Hér getur því snert við öllum þáttum 

sjálfbærni, náttúrulegrar, félagslegrar og efnahagslegra. 

Samfélagið mun fá tækifæri til aðkomu með óbeinum sem beinum hætti í því augnamiði að 

byggja jákvæð viðhorf og áhuga nágranna, skapa ákveðinn tilheyranleika og stolt sem 

aðeins verður gert með því að fá fólk til að skynja sig sem hluta sögunnar úr „sinni sveit“ 

(Bowdin o.fl., 2011, bls.233-235). 

Eins og fram hefur komið er íslensk náttúra helsta aðdráttarafl erlendra ferðamanna auk 

menningar og sögu þjóðarinnar en kannanir sýndu að áberandi var hvað aðrir þættir komu 

langt á eftir þegar ferðamenn voru spurðir um áhrifavalda íslandsferðar (Oddný Þóra 

Óladóttir, 2013 ). Má vel yfirfæra rannsókn Laufeyjar Haraldsdóttur (2009, bls. 9-10) um 

áhuga ferðamanna á mat og veitingum í Skagafirði á aðra landshluta en þegar spurt var um 

afþreyingarmöguleika kusu flestir ferðamenn heimsóknir á sögufræga staði, gönguferðir og 

söfn. Má því ætla að hinn menningarlegi auður að Klofa hafi aðdráttarafl og mikla 

möguleika til uppbyggingar á menningartengdri ferðaþjónustu. Til þess að menningartengd 

verkefni öðlist stuðning og rétt skilyrði til vaxtar er þörf á viðhorfsbreytingu til menningar 

sem hluta af atvinnulífi staða. Eins skal hafa í huga viðkvæmt náttúrufar og friðlýstar 

minjar á jörðinni sem þarfnast sérstakrar alúðar, gætni og virðingar. Því verður lögð fram 

umhverfisáætlun sem tryggja á fagmennsku í allri umgengni og framkvæmd. 
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6.2.2 Umhverfisstefna 

Aðgát skal höfð í umgengni um land og viðkvæmt náttúrufar til að valda engum óþarfa 

skaða á landi. Fremur skal reyna að bæta landgæði viðkvæmrar náttúru. Metnaður ætti að 

liggja í uppfræðslu og sjálfbærri nálgun í ferðamennsku er miðar að verndun náttúru- og 

menningarminja svæðisins. Markmið þarf fyrst og fremst að viðhalda minjum með tilliti til 

þekkingar og rannsókna, uppfræðslu og umhverfisvitundar í sátt við samfélag og náttúru.  

Viðhafðar skulu meginreglur í starfi, leiðsögn og leitast við að uppfræða ferðamenn um 

viðkvæmt lífríki og náttúrufar sem og menningarsögu. Ábyrgð skal tekin á að skila 

vitneskju um sögu og land áfram til komandi kynslóða. Því ætti starf á svæðinu miða að 

eftirfarandi: 

 Virðingu við land: Umgengni skal vera bætandi en ekki skemmandi, til 

fyrirmyndar og sýna í alla staði hvernig koma skal fram við viðkvæma náttúru til 

hagsbóta og í sjálfbæru markmiði til komandi kynslóða.  

 Virðingu við samfélag: Starfa skal í samstarfi og sátt við samfélagið og þá aðila 

sem hagsmuna eiga að gæta. 

 Uppfræðslu og umhverfisvitund: Leitast á við að uppfræða gesti um umhverfi og 

lífríki, samfélag og sögu, umgengni við viðkvæma náttúru og samspil menningar og 

náttúrusögu.  

 Gæðum og menntun í leiðsögn: Leitast skal við að nýta menntað fólk hvert á sínu 

sviði til að miðla menningarsögu á uppfræðslu um lífríki og náttúrufar, tryggja þá 

þjálfun sem þörf er á með skilvirkri og gagnvirkri upplýsingagjöf til allra er að 

störfum munu koma. 

 Rannsóknum og þekkingarmiðlun: Leitast skal við að stuðla að rannsóknum á 

fornminjum svæðisins og byggja fræðilega þekkingu á sögu þess, einnig að miðla 

þeim fræðum til gesta og nemenda á öllum sviðum og stigum eins og kostur er. 

 

Umhverfisáætlun setur ákveðinn grunn um hvernig stýringu skuli háttað á landi Stóra 

Klofa þar sem lögð er áhersla á fræðslu er eykur á virðingu lands og lýðs með fagmennsku 

í miðlun upplýsinga. Vert væri því að styðjast við náttúrutúlkun sem hægt er að nýta sem 

einskonar stjórntæki á jákvæðan hátt. En náttúrutúlkun býður upp á einskonar frjálst 

listform, þar sem sköpunarkraftur leiðsögumanns fær að njóta sín, þó innan ákveðins 
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ramma. Aðferðir náttúrutúlkunar styðja við umhverfisáætlun og það sem Smith (2009) 

kallar skemmtifræðslu og er að ryðja sér meira til rúms innan ferðaþjónustunnar og eiga við 

í túlkun og miðlun á menningararfinum. 

6.2.3 Náttúrutúlkun 

Uppbygging og uppsetning á verkefninu „Söguslóðir Torfa í Klofa“ er ein af mörgum 

nálgunum innan náttúrutúlkunar. Náttúrutúlkun er mikið nýtt af stjórnendum friðlýstra 

svæða, þó  sérstaklega í þjóðgörðum vegna fjölda ferðamanna og er talin vera mikilvægt 

stjórntæki til verndunar og aukins skilnings ferðamanna á virðingu gagnvart náttúrunni.  

Hún er tenging ferðamanns við náttúruna, það sem er ekki endilega augljóst, fær líf í 

hugum gesta og saga útsýnis, náttúrufyrirbæris eða húsarústa er dregin fram í dagsljósið, 

þar sem áhersla er lögð á góða upplifun og verndun auðlindar (Sigþrúður Stella 

Jóhannsdóttir, 2012, bls. 10/13). Náttúrutúlkun skilur því eftir sig  aukna upplifun og 

þekkingu á náttúru, sögu og menningararfleifð svæða.  

Tilden (1977, bls 9; Í Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 2012, bls.17-18) sem var rithöfundur 

og leikritaskáld og einn af upphafsmönnum náttúrutúlkunar lagði fram þessi sex lögmál 

náttúrutúlkunnar:  

 Náttúrtúlkun verður geld og marklaus tengi hún ekki á einhvern hátt umræðuefnið 

persónulegri reynslu eða þekkingu þátttakanda. 

 Upplýsingamiðlun sem slík er ekki túlkun. Túlkun er opinberun sem þó byggir á 

upplýsingum. 

 Náttúrutúlkun er list sem tengir saman margar listgreinar, hvort sem umræðuefnið 

er náttúrufar, saga eða byggingalist. Allar listgreinar má kenna að ákveðnu marki. 

 Meginmarkmið náttúrutúlkunar er ekki ítroðsla heldur að vekja fólk til umhugsunar 

og skilnings. 

 Með náttúrutúlkun ætti að leitast við að kynna heildarmyndina fremur en hluta 

hennar. Náttúrutúlkun þarf einnig að höfða til allra hluta okkar sjálfra. 

 Náttúrutúlkun fyrir börn (upp að 12 ára aldurs) á ekki að vera útþynning á því sem 

fyrir fullorðna er borið, heldur verður hún í grundvallaratriðum að byggjast á 

ólíkum aðferðum. 
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Hugmyndafræði náttúrutúlkunar og þær listrænu áherslu sem Tilden leggur fram beinir 

sjónum að mikilvægi framlags listafólks eins og Borghildar Óskarsdóttur. Bæði til 

kynningar og varðveislu menningararfsins. En þriðja lögmál Tildens vísar í og hvetur 

náttúrutúlkanda til þess að nýta sér sína listrænu hæfileika, en margur segir að auðveldara 

sé að ná til náttúruvitundar fólks með listum en vísindum (Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir, 

2011, bls, 18). 

6.3 Til umhugsunar 

Guðrún Helgadóttir, o.fl., (2007, bls 19) benda á að þeir staðir sem hafi varðveislu 

menningararfs þjóðarinnar að markmiði ættu að hafa sáttmála ICOMOS (1999) að 

leiðarljósi. Á það einnig við um þá sem vilja varðveita menningararf á sínu svæði og nýta 

til uppbyggingar, markaðssetningar og þróunar á menningartengdum áfangastað. Þessu 

getur höfundur verið sammála því gæta þarf þess að nálgast menningararfinn með virðingu 

og verndunarsjónarmiðum. Eins er varðveisla og gildi menningar og arfleifðar álitin 

sameiginlegur arfur samfélags og sem liður í myndun þjóðernis og sjálfsmynd þjóða. 

Menningararfurinn er talin atvinnuskapandi og skili efnahagslegum ábata. 

Þó ber að hafa í huga að láta ekki stjórnast af „þúfnapatríotisma“ (bls.24) sem er 

markaðssetning í formi þjóðernislegra og stundum þjóðrembingslegra fullyrðinga um sitt 

svæði. Eðlilegt er að „hverjum finnist sinn fugl fagur“ en um leið er  gestsaugað glöggt.  

Því þarf að varast að æða ekki af stað í blindni eins og Leiper (2000; Í Guðrún Helgadóttir, 

o.fl., 2007, bls 24) bendir á; „Ást heimamanna á sínum heimahögum er auðvitað jákvæð, 

en þegar ástin er blind getur hún leitt markaðssetningu áfangastaðar í ógöngur“. Í þessu 

samhengi er vel hægt að velta fyrir sér hvort hin „alsherjar heimssaga“ höfundar um Klofa 

hafi blindað hann af aðdáun eða hvort fortíðarfíkn í formi sögu og dýrðarljóma 

bernskuáranna hafi leitt hann í ógöngur. Með þetta í huga telur rannsakandi að ályktanir 

hafi verið dregnar af rannsóknarheimildum og vettvangsathugun þar sem leitast var við að 

rýna opnum og gagnrýnum huga á umhverfið, möguleika og hindranir til uppbyggingar 

menningartengdrar ferðaþjónustu. 
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7 Lokaorð 

Samstarfs er þörf á víðum grundvelli menningarmála og ferðaþjónustunnar. Stuðla þarf að 

dreifingu ferðamanna enn um leið auka á skilning og stuðning við menningartengd 

verkefni. Kallar þetta um leið á rannsóknir á þeim margfeldisáhrifum sem menning 

mögulega leiðir af sér og aukins fjármagns til málaflokksins. Saga að Klofa er sterk og 

býður upp á mikla möguleika í miðlun menningararfsins. Varðveittar minjar styðja við 

söguna og getur söguþekking og fræðsla aukið á virðingu fyrir náttúru og minjum. 

Ferðamennska þarf ekki að vera neikvætt eyðileggjandi afl, heldur getur verið bætandi fyrir 

náttúruna ef rétt er haldið utan um þróun staða. Fræðsla er því mikilvægur þáttur og ætti 

stýring að haldast í hendur við faglega uppfræðslunálgun. Skemmtanagildi fræðslu virðist 

vera á undanhaldi í ferðaþjónustunni og fólk sækir meir í afturhvarf til fortíðar í leit að 

upprunaleika, því sem er ekta og veitir ekki einungis ferðafólki persónulega upplifun 

heldur heimafólkinu lífsfyllingu. 
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Viðauki 1 

Aðgerðalisti þátta 2 og 4 í Menningarstefnu Suðurlands; 

2. Samstarf, markaðs- og kynningarmál               4. Rannsóknir   

- Komið verði á laggirnar sameiginlegri vefgátt fyrir 

allt Suðurland með samræmingu 

viðburðadagatals. 

- Unnið verði með þeim aðilum sem sinna þróun 

ferðamála á Suðurlandi að útfærslu á nýjum 

ferðamöguleikum sem byggja á menningu 

svæðisins. 

- Árlega verði komið á samstarfsfundi/ráðstefnu 

aðila sem starfa á menningarsviði, í 

ferðaþjónustu og í matvælaiðnaði. Markmið 

fundarins verði að auka samstarf þessara aðila 

og þróa nýja möguleika í menningar og 

matvælatengdri ferðaþjónustu. 

- Söfn og fræðasetur á Suðurlandi útbúi 

“safnapassa” sem hægt verði að selja 

ferðamönnum og verði þannig til þess fallin að 

örva heimsóknir. 

- Handverks- og listamannaslóð verði þróuð og gerð 

aðgengileg fyrir ferðamenn. 

- Átak verði gert í samræmdri merkingu staða með 

menningarlegt gildi á Suðurlandi. 

- Stofnaður verði menningarklasi Suðurlands sem 

hafi það meginhlutverk að vera 

samstarfsvettvangur allra aðila sem tengjast 

menningu á svæðinu. 

- Gegnum klasann verði aukin tengsl þessara aðila 

við menningarheiminn innanlands sem erlendis. 

- Samstarfsvettvangur menninga- og ferðamálaaðila 

komi á samræmdri viðburðastjórnun og 

viðburðadagatali í menningarmálum á 

Suðurlandi. 

- Árleg ráðstefnu- og uppskeruhátíð verði haldin 

fyrir aðila í menningarlífi Suðurlands. 

- Boðið verði upp á aukna sí- og endurmenntun fyrir 

aðila í menningarstarfsemi á Suðurlandi. 

- Komið verði á laggirnar upplýsingatorgi sem efli 

samstarf við háskólasamfélagið. 

- Tryggt verði að reglulega og markvisst verði 

fréttaflutningur af menningarviðburðum 

svæðisins og menningarmálum almennt til 

birtingar í fjölmiðlum, bæði innan svæðis og 

utan. 

 

- Fornleifarannsóknir á Suðurlandi verði auknar 

með stuðningi opinberra aðila og heimamanna. 

- Bætt verði aðgengi að örnefnaskrám og þeim 

heimildum sem á bak við standa með nýtingu 

nútímatækni. 

- Stutt verði við skráningu munnlegra heimilda 

þeirra eldri íbúa sem búa yfir vitneskju á 

sögulegum þáttum. 

- Menningarlandslag svæðisins verði kortlagt. 

- Hlutdeild menningar og lista í atvinnulífi á 

Suðurlandi verði mæld og gerð sýnileg bæði í 

veltu og starfsmannafjölda. 

- Heildarsamantekt verði gerð árlega á tölulegum 

gögnum menningar og lista s.s. um fjölda 

viðburða, aðsókn, bókaútlán og aðsókn í 

listatengt nám. 

- Yfirlit verði útbúið um allar menningartengdar 

rannsóknir sem tengjast Suðurlandi. 

- Unnið verði að samræmingu bókhalds 

sveitarfélaganna til að gera skarpari greiningu á 

þeim þáttum sem tilheyra menningu. Stefnt verði 

að þessi samræming verði í framhaldi unnin á 

landsvísu með Sambandi íslenskra sveitarfélaga. 

- Náið samstarf verði við háskólasamfélagið um 

verkefni á sviði menningar og lista. 

 


