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FJÖRÐURINN OKKAR

Fjörðurinn okkar með fjöllin sín háu,

fallega bæinn á austfiskri byggð.

Blessaða landið með býlin sín smáu,

þér best hefur dugað þín íslenska tryggð.

Byggð þín fríða hér blessist og dafni,

bjartsýni og framtak hér eiga sinn vörð.

Lánið þér fylgi með lukku í stafni,

lífið það blómgist við Eskifjörð.

Blessist um aldur þín byggð og þín saga,

börn þín standi um fjörð sinn vörð.

Lánið þér fylgi með lukku í stafni,

ljómi alltaf fegurst við Eskifjörð.
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Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið af mér og að það 

hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri prófgráðu.

Kamma Dögg Gísladóttir
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ÁGRIP

Víða um land eru lítil söfn sem eiga sér landfræðilega og samfélagslega sögu. Flest þessara safna hafa 

verið í ákveðnum tilvistarvanda hvað varðar rekstur og framtíðarmöguleika. Þá hefur lagarammi í kringum 

söfnin verið að breytast og auknar kröfur settar um miðlunarhlutverk og tengsl þeirra við samfélagið. Þrátt 

fyrir það búa söfn yfir mörgum tækifærum til að styrkja bæjarbrag og vera aðdráttarafl í ferðaþjónustu. 

Með þessu verkefni er kannað hvernig umhverfisskipulag getur styrkt sérstöðu safnasvæðins á Eskifirði 

þannig að það hafi jákvæð áhrif á starfsemi á svæðinu og aukið lífsgæði íbúa.

Dregnar eru fram forsendur fyrir uppbyggingu safnasvæðisins með því að gera grein fyrir miðlunarhlutverki 

og samfélagslegum kosti safna, menningarstefnu sveitarfélagsins, framtíðarsýn Sjóminjasafns Austurlands. 

Einnig verða erlend og innlend fordæmi skoðuð. 

Til að finna og greina frá sérstöðu svæðisins er gerð ýtarleg staðháttagreining á svæðinu. Niðurstöður 

greiningarvinnunnar eru síðan notaðar í að styrkja veikleikana og koma auga á þau tækifæri sem svæðið 

hefur upp á að bjóða. 

Í lokin er hönnunartillaga sett fram sem tekur mið af forsendum fyrir uppbyggingu safnasvæðis og byggir 

á niðurstöðum úr greiningarvinnu. Í tillögunni er jafnframt leitast við að skapa svæði sem auðga lífsgæði 

íbúa staðarins.

Lykilorð: saga, safnasvæði, andi staðar, umhverfishönnun, Sjóminjasafn Austurlands og Eskifjörður.
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Meginmarkmið þessa verkefnis er að finna út hvernig hönnun og 

skipulag getur styrkt safnasvæði svo samfélagið megi njóta góðs af og 

um leið skapa undirstöðuatriði sem mætti yfirfæra á önnur safnasvæði.

Út frá markmiðunum var síðan mótuð rannsóknarspurning:

Hvernig getur umhverfishönnun styrkt lifandi safnasvæði með 

samfélagslegan ávinning?

INNGANGUR

Höfundur þessa verkefnis er fæddur og uppalinn á Eskifirði og var það 

löngun höfundar að tengja lokaverkefnið við sínar æskuslóðir. Það leiddi 

til þess að höfundur hafði samband við sveitarfélagið Fjarðabyggð en 

Eskifjörður er einn af sex byggðakjörnum í Fjarðabyggð. Þau komu 

með hugmyndina að verkefninu en fyrirhugað er að byggja upp öflugt 

safnasvæði Sjóminjasafns Austurlands við Sæbergs- og Hlíðarendasvæði 

á Eskifirði. Hugmyndin var spennandi og sá höfundur mikla möguleika 

fyrir sveitarfélagið í uppbyggingu þessa svæðis. Einkum vegna þess 

að söfn búa yfir mörgum tækifærum til að styrkja bæjarbrag og vera 

aðdráttarafl í ferðaþjónustu. Höfundi langaði því að skoða hvernig 

hönnun og skipulag safnasvæðis gæti styrkt sérstöðu svæðisins þannig 

að íbúar staðarins njóti góðs af.

TILURÐ MARKMIÐ OG RANNSÓKNARSPURNING
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VINNUFERILL, GÖGN OG AÐFERÐIR

Eftir að hugmyndin kom upp að verkefninu var haft samband við 

Pétur Sörensson forstöðumann Safnastofnunar Fjarðabyggðar. Hann 

gaf betri upplýsingar um hvaða hugmyndir væru í gangi um þróun 

safnasvæðisins og eftir hverju væri verið að leita. Fyrsta vettvangsferðin 

á svæðið var farin sumarið 2015. Tilgangurinn var að beisla 

staðarandann og  ná góðum ljósmyndum af svæðinu. Í október 

2015 var svæðið aftur skoðað en þá með nemendum í safnafræði frá 

Háskóla Íslands til að afla þekkingar og skoða möguleika sem svæðið 

og safnið býður uppá. Í þeirri sömu ferð var þetta verkefni kynnt á 

íbúafundi á Eskifirði þar sem íbúar gátu komið skoðunum og hugmyndum 

sínum á framfæri um fyrirhugaða uppbyggingu á staðnum. Í 

ársbyrjun 2016 átti ég fund með leiðbeinanda mínum  þar sem við gerðum 

betur grein fyrir afmörkun á athugunarsvæðinu. Til að glöggva mig 

betur á umfangi verkefnisins og þeim markmiðum sem ég vildi ná 

var gert hugarkort (mynd 1). Það gerði heimildaöflun og aðra vinnu 

mun markvissari. Síðan var fenginn teiknigrunnur og loftmyndir 

af svæðinu hjá skipulags- og byggingarfulltrúa Fjarðabyggðar. 

Greiningar voru síðan gerðar í framhaldinu. Útfrá þeim voru myndaðar 

VINNUFERLIÐ

hönnunarforsendur ásamt því hófst skissuvinna sem notuð var til að 

fullgera hönnunartillöguna og fá niðurstöður. 

Mynd 1. Hugarkort
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Hér að neðan eru þau gögn sem notuð voru við gerð verkefnisins:

• Upplýsingabæklingur um siðareglur ICOM fyrir söfn.

• Bækurnar The Image of the City eftir Kevin Lynch, Andi 

 Reykjavíkur eftir Hjörleif Stefánsson og Elements of Visual 

 Design eftir Simon Bell.

• Loftmyndir og hæðarlínur frá sveitarfélaginu Fjarðabyggð.

• Aðalskipulag Fjarðabyggðar 2007-2027.

• ESKJA, sögurit Eskfirðinga.

• Vindrósir frá Veðurstofu Íslands.

• Úttekt á byggingaárum húsa á Eskifirði frá Náttúrustofu 

 Austurlands.

• Rafrænar heimildir sem tengjast efninu.

Hér að neðan eru þau forrit sem notuð voru við vinnu og  framsetningu 

á ritgerðinni, greiningarkortum og hönnunartillögu.

• Microsoft Word, Power Point og Exel.

• Adobe Illustrator, InDesign og Photoshop. 

• Microstation.

 

GÖGN

Til að leita svara við rannsóknarspurningunni var verkefnavinnu skipt 

niður í þrjá hluta. 

Í fyrsta hluta var tilgangurinn að setja sig inn í helstu forsendur 

fyrir uppbyggingu safnasvæðis. Það var gert með því að skoða 

miðlunarhlutverk safna út frá siðareglum alþjóðaráðs safna, greina frá 

samfélagslegum ávinningi safna, rýna í stefnur sveitarfélagsins sem 

tengjast uppbyggingu safnasvæðisins og gera grein fyrir framtíðarsýn 

Sjóminjasafns Austurlands. Einnig að skoða erlend og innlend fordæmi. 

Í öðrum hluta var gerð greining á svæðinu. Sú vinna fólst meðal annars 

í því að taka ljósmyndir og fara í vettvangsferðir á svæðið til að upplifa 

staðarandann. Skoða sögu svæðisins og greina frá ríkjandi vindáttum 

með notkun vindrósa frá Veðurstofu Íslands ásamt því að styðjast við 

staðþekkingu íbúa svæðisins. Við rýmisgreiningu á svæðinu var meðal 

annars notast við greiningaraðferð úr bókinni The Image of the City eftir 

skipulagsfræðinginn Kevin Lynch. Kevin Lynch greiningaraðferðin 

var upphaflega aðferð sem notuð var til að draga fram auðkenni 

borgarlandslags en yfirfæra má aðferðina yfir á minni þéttbýli eða svæði. 

Samkvæmt Kevin Lynch greiningunni eru eindir svæðisins skilgreindar 

AÐFERÐIR



4

í eftirfarandi fimm flokka (mynd 2) (Lynch, 1960):

 1. Leiðir (e. paths): í þennan flokk falla allar umferðaræðar   

     svæðisins eins og stígar, vegir, reiðleiðir, járnbrautateinar og  

     fleira.

 2. Jaðrar (e. edges): eru skýr mörk milli svæða og geta verið  

     kantur, veggur eða skörp sjónræn skil.

 3. Heildir (e. districts): eru svæði sem hafa sín ákveðnu 

     auðkenni eða svipmót, hvort sem þau eru manngerð eða 

     náttúruleg.

 4. Mót (e. nodes): eru punktar eða svæði þar sem fólk safnast 

     saman, hittist eða mætist. Það geta verið svæði eins og 

     gatnamót eða torg.

 5. Kennileiti (e. Landmarks): er eitthvað sem er áberandi í 

     umhverfinu hvort sem það er manngert eða náttúrlegt. Það 

     getur verið  bygging, fjall, stytta, tré, turn eða klettur (Lynch,  

     1960, 47-48). 

Í þriðja og síðasta hlutanum var hönnunartillaga sett fram sem tók mið 

af forsendum í hluta eitt og greiningarvinnu í hluta tvö.

 

 

 

 

Mynd 2. Fimm flokkar Kevin Lynch
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Ritgerðin skiptist niður í 6. kafla eins og sjá má á mynd 3. Fyrsti kaflinn 

er inngangur að verkefninu og  þar er greint frá tilurð, markmiðum og 

rannsóknarspurning sett fram. Í öðrum kafla er greint frá vinnuferli 

verkefnisins, gögnum sem notuð voru við að leita svara og helstu 

aðferðum sem nýttar voru við að greina gögnin. Þriðji kaflinn greinir 

frá helstu forsendum fyrir uppbyggingu safnasvæðis. Í fjórða kafla 

er fjallað um athugunarsvæðið og greiningarnar sem gerðar voru á 

svæðinu. Í fimmta kafla er síðan samantekt á greiningunum sem mynda 

hönnunarforsendur. Sjötti kaflinn inniheldur síðan hönnunartillöguna 

og niðurstöður.

UPPBYGGING RITGERÐAR

Mynd 3. Uppbygging ritgerðar
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FORSENDUR

Alþjóðaráð safna eða International Council Of Museum (ICOM) er 

samstarfsvettvangur safna og fagfólks safna (Íslandsdeild ICOM, 

2015). Söfn þurfa að starfa samkvæmt siðareglum ICOM til að 

öðlast viðurkenningu og öll söfn nema höfuðsöfn þurfa að sækja um 

viðurkenningu til ráðherra ef þau vilja falla undir ákvæði safnalaga 

(Safnalög nr. 141/2011). Samkvæmt ICOM er safn skilgreint sem 

stofnun sem hefur fastan rekstur og er ekki rekið í ágóðaskyni heldur 

í þjónustu við samfélagið og til framgangs þess. Safn á að vera opið 

almenningi til skoðunar, menntunarauka og ánægju.  ICOM vinnur að 

því að stuðla að menningarvitund almennings með því að  varðveita, 

viðhalda og miðla til alþjóðarsamfélagsins náttúru- og menningararfleifð 

heimsins. Samkvæmt siðareglum ICOM eru söfn ábyrg fyrir 

áþreifanlegum og óáþreifanlegum arfi, hvort sem það er náttúruleg

arfleifð eða menningararfleifð. Söfnum ber sú skylda að varðveita og 

kynna þessa arfleifð. Einnig ber þeim skylda til að bæta  

menntunarhlutverkið og draga að sér fjölbreyttan hóp fólks úr 

nærsamfélagi, héraði eða frá öðrum stöðum úr heiminum (Íslandsdeild 

ICOM, 2015).

MIÐLUNARHLUTVERK SAFNA

Fyrst og fremst gegna öll söfn mikilvægu menningarhlutverki með 

því að stýra menningararfleifð okkar og gera það sýnilegt almenningi. 

Hinsvegar er safn svo miklu meira en bara menningarstarfsemi sem 

laðar að sér mikinn fjölda gesta. Söfn hafa umtalsvert samfélagslegt 

mikilvægi og spila lykilhlutverk í verðmætasköpun t.d  með 

varðveislu muna, tengslamyndun ýmiskonar, aukinni menntun, 

magna upplifun og styðja við efnahag á viðkomandi svæðum 

(Netherlands Museums Association, 2011).

Meðhöndlun og sýning á safngripum og sagan á bakvið þá hefur mikla 

samfélagslega þýðingu og er mikilvæg okkur öllum. Þeir staðfesta 

sögu okkar, sjálfsímynd og draga fram sameiginlega minningu svæða, 

bæja, borga og þjóða (Netherlands Museums Association, 2011).

Safn er tilvalinn vettvangur til að bjóða upp á allskonar viðburði og 

umræður. Þar tengjast kynslóðir og menning. Aukinn skilningur 

myndast á fortíð og uppruna sem skapar sameiginlega sjálfsmynd sem 

getur minnkað samfélagslega fordóma. Þar getur líka skapast viðamikið 

SAMFÉLAGSLEGUR ÁVINNINGUR SAFNA
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tengslanet við einkageirann, bókasöfn, skjalasöfn, menntastofnanir 

og fyrirtæki. Einnig geta myndast alþjóðleg tengsl með þátttöku í 

alþjóðlegum verkefnum og sýningum (Netherlands Museums 

Association, 2011).

Segja má að safn sé námsumhverfi fyrir alla.  Þar er alltaf hægt 

að læra eitthvað nýtt hvort sem það er ómeðvitað eða meðvitað, 

viljandi eða óviljandi. Það má því segja að safn sé hið fullkomna 

umhverfi til náms þar sem fólk getur lært óformlega og á þeirra 

eigin grundvelli sem það skipuleggur sjálft. Þar lærir fólk af því 

að sjá hlutina með eigin augum og bætir almenna þekkingu sem um 

leið styrkir sjálfsmynd (Netherlands Museums Association, 2011).

Skólar eru í ríkari mæli farnir að nýta eiginleika safna sem óhefðbundna 

kennslustofu til að brjóta upp hefðbundin skóladaginn og gera 

námsefnið áþreifanlegra. Þá skapast einnig skemmtilegt og jafnframt 

fróðlegt tækifæri til að snerta, skoða og upplifa viðfangsefni námsins af 

eigin raun.  Gott safn ætti því að vera jafn sjálfsagt í hverju samfélagi 

rétt eins og gott bókasafn og safnið myndi því jafnvel ýta undir og 

örva áhuga á að fræðast meira með bókum (Morse S. Edward, 1893).

Safn getur einnig boðið upp á tækifæri til að upplifa ánægjulega 

viðburði og ævintýri. Uppá síðkastið eru söfn farin að nota 

byggingarnar og safngripi undir tímabundnar umbreytingar eins og 

t.d. Safnanætur í Reykjavík. Það er hátíð þar sem söfn eru opin til 

miðnættis og bjóða upp á fjölbreytta dagskrá (Höfuðborgarstofa, 

e.d.). Sú upplifun getur veitt fólki innblástur og andlega stund. Safn 

getur líka verið skemmtilegur staður að heimsækja, til að slaka á, 

njóta fallegra hluta, upplifa heillandi sögur og örvað ýmindunaraflið. 

Fengið fólk til að gleyma stað og stund og verið griðarstaður frá okkar 

upptekna og hraða heimi (Netherlands Museums Association, 2011).

Safn getur verið mikilvægur efnahagslegur styrkur fyrir bæjarfélag og 

verið áhugaverður ferðmannastaður til að heimsækja. Margir ferðast til 

landa í lengri eða skemmri tíma til að heimsækja söfn. Þeir ferðamenn 

hafa tilhneigingu til að eyða hærri fjármunum en þeir sem gera það 

ekki. Söfn geta gefið staðnum ákveðið vörumerki og eru ómissandi 

þegar kemur að því að kynna staðinn erlendis. Söfn leika því bein og 

óbein hlutverk á vinnumarkaðnum, búa til fjölda starfa, auka viðskipti 

á ákveðnum svæðum sem eykur efnahagslegan vöxt og skapar ný störf. 

Söfn bæta líka umhverfi íbúa því oft á tíðum eru byggingarnar ímynd 

og kennileiti svæðisins og vegna safnsins eru byggingarnar varðveittar. 

Söfn geta gegnt ákveðnu hlutverki í þróun svæðis og geta haft áhrif á 

skipulagsákvæði. Tilvist safna býr því til gæði og tekjur. Laðar að sér 
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fólk, veitingastaði, kaffihús og stuðlar þannig að uppbyggingu svæðisins 

til hagsbóta fyrir samfélgið (Netherlands Museums Association, 2011).

Í núgildandi aðalskipulagi Fjarðabyggðar 2007-2027 er það stefna 

sveitarfélagsins að búa vel að söfnum og menningarstofnunum 

í Fjarðabyggð. Nýta auðinn sem í þeim býr til að laða að ferðafólk, 

miðla þekkingu, sögu og menningu svæðisins til íbúa, skólabarna og 

ferðafólks. Sveitarfélagið vill stuðla að verndun bygginga, götumynda 

og hverfa sem hafa ákveðin verndargildi út frá byggingarlist, sögulegu 

og umhverfislegu sjónarmiði. Hönnun verður að taka mið af því 

að vernda, skapa sjónása til sjávar, fjalla og gróðurs. Einnig skal 

hönnun  opinna svæða, gatna, gangstétta, gönguleiða og áningarstaða í 

sveitarfélaginu leitast við að nota gróður, náttúruleg efni af svæðinu og 

umhverfisfrágangur vísi í sögu staðarins. Fjarðabyggð vill draga fram 

staðbundnar áherslur í hverjum byggðarkjarna og hefur Eskifjörður 

slagorðin sjór og sjávarfang. Sveitarfélagið vill leggja áherslu á að 

tengja gönguleiðir og koma upp söguleiðum og merkja eftirtektaverða 

sögustaði fyrir íbúa og ferðamenn. Aðalgönguleiðir eiga að tengja 

íbúðarsvæði við önnur svæði og nýtast bæði gangandi og hjólandi 

FRAMTÍÐARSÝN FJARÐABYGGÐAR

vegfarendum. Strandmenningu skal gera hátt undir höfði og vernda skal 

ósnortnar fjörur þar sem þær eru að finna. Unnið er að því skrá bryggjur 

í sveitarfélaginu svo grundvöllur geti skapast til að vernda og varðveita 

þessar minjar sem eru dæmigerðar fyrir sjávarbyggðir á 19.öld og fyrri 

hluta 20.aldar. Það er ekki síður mikilvægt svo hægt sé að rækta tengsl 

við þá fortíð og sögu sem hefur þróast á hverjum stað (Fjarðabyggð, 

2009).

FRAMTÍÐARSÝN SJÓMINJASAFNS AUSTURLANDS

Sjóminjasafn Austurlands starfar samkvæmt safnalögum og fer eftir 

siðareglum ICOM. Safnið hefur sérhæft sig í varðveislu á sjóminjum 

og hefur það markmið að byggja upp lifandi safn sem varðveitir sögu 

sjávarþorps og gefur innsýn inn í mannlíf, fiskvinnslu, fiskveiðar, báta 

og bátasmíði hér á árum áður. Uppbygging safnsins á að fara fram á 

Sæbergs- og Hlíðarendasvæði á Eskifirði og hefur sú hugmynd verið 

að þróast frá árinu 2011.  Sjóminjasafn Austurlands hefur fest kaup á 

eignum á svæðinu.  Það eru Strandgata 86A og 86B en báðar þessar

eignir  tilheyrðu síldarverkun Sæbergs. Safnið átti fyrir eign á 

svæðinu, Strandgötu 96 sem kallast Randúlfssjóhús. Þar er nú 

rekinn veitingastaður, bátaleiga og safn. Safnið á einnig aðrar eignir 

í miðbæ Eskifjarðar, Strandgötu 39b, Gömlubúð, Strandgötu 48 sem 
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er varðveisluhús og Tungustíg 3 eða Jensenshús. Hugmyndin með 

kaupunum og þeim hugsanlega möguleika að færa Gömlubúð (mynd 4) 

og Jensenshús (mynd 5) á safnasvæðið er ætlað að víkka út starfsemi

safnsins og skapa svæðinu enn meira aðdráttarafl. Starfsemin sem nú er 

á reitnum fellur vel að hugmyndum safnsins og vill safnið að skipulagið 

á reitnum taki tillit til þeirrar starfsemi og byggi á þeirri framtíðarsýn 

sem sveitarfélagið hefur í safnamálum (Sjóminjasafn Austurlands, 

2011). 

Mynd 4. Gamlabúð

Mynd 5. Jensenshús
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ERLENT FORDÆMI

Í gegnum tíðina voru fiskveiðar og skipasmíði megin máttarstoð 

í athafnalífi og afkomu íbúa í Lunenburg í Nova Scotia. Mikil 

niðursveifla varð þar í sjávarútvegi á fyrri hluta tíunda áratugar síðustu 

aldar sem varð til þess að í auknum mæli var menning og arfleifð 

Lunenburg markaðsett. Mikil áhersla var lögð á að draga fram arfleifð 

fiskveiða og þá ásýnd sem bærinn hafði fengið í gegnum tíðina og er það 

eitt helsta sérkenni Lunenburg í dag. Árið 1995 var síðan gamli bærinn 

(mynd 6) settur á heimsminjaskrá UNESCO vegna þess hve vel hann var

 varðveittur og talinn einn af best varðveittu minnisvörðum um 

nýlendustefnu Breta í Norður Ameríku. Íbúar Lunenburg hafa staðið 

vörð um að viðhalda gamla útlitinu og hefur gamli bærinn haldið 

útliti sínu og byggingarlist frá stofnun hans árið 1753 (UNESCO, 

e.d.). Margar af þeim byggingum sem áður hýstu fyrirtæki í 

sjávarútvegi hýsa nú verslanir, veitingastaði, sjóminjasafnið 

The Fisheries Museum of the Atlantic og aðra þjónustu fyrir 

ferðamenn. Við bryggjur bæjarins liggja skip sem hluti af sýningu 

sjóminjasafnsins og allt árið um kring er hægt að finna menningartengda 

viðburði og dagskrár svo sem dægurlagahátið í bryggjuhverfinu

(Fisheries Museum of the Atlantic, 2016). Segja má að upplifun 

ferðamannsins hafi breyst úr því að koma í sjávarþorp sem lifir eingöngu

 

á nýtingu sjávarafurða, í það að koma í sjávarþorp sem er einskonar 

lifandi safn sem sýnir byggingarstíl og útlit sjávarþorps fyrr á öldum

 og gefur innlit í menningu þess tíma. Í kjölfar þessara breytinga og 

aukinnar athygli sem gamli bærinn í Lunenburg hefur 

fengið hefur fólk úr hærri stéttum sóst í meira mæli eftir 

því að festa kaup á fasteignum á svæðinu og þar af leiðandi 

hefur fasteignaverð hækkað (George, Mair & Reid, 2009). 

Mynd 6. Lunenburg í Nova Scotia
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INNLENT FORDÆMI

Um miðja 20. öldina var mikill uppgangur á Siglufirði en um 20-25 

söltunarstöðvar og 3-5 bræðsluverksmiðjur störfuðu þar og verkafólk 

sótti þangað í tugþúsundatali. Siglufjörður var ein mikilvægasta höfn 

landsins um tíma en líkt og í öðrum sjávarþorpum á landinu hefur 

Siglufjörður orðið fyrir áhrifum aflaleysis, aukinni tæknivæðingu og 

hagræðingu í sjávarútvegi sem leiddu til fækkunar starfa og einhæfs 

athafnalífs (Fjallabyggð, 2010 ).  Þar hafa menn aftur á móti leitað að 

nýjum tækifærum til uppbyggingar og set á fót Síldaminjasafn (mynd 7), 

breytt gömlum fiskvinnsluhúsum í veitingahús, kaffihús, skemmtistaði, 

gallerí og hótel. Einnig er þar smábátahöfn í hjarta bæjarins (mynd 8.), 

einskonar lifandi leikmynd, þar sem gestir og gangandi geta fylgst með 

sjómönnum við störf sín (Haraldur Guðmundsson, 2013).

Mynd 7. Síldarminjasafnið á Siglufirði

Mynd 8. Smábátahöfnin á Siglufirði
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ATHUGUNARSVÆÐIÐ

Eskifjörður liggur norðvestur úr Reyðarfirði og er rúmlega tveir 

kílómetrar að lengd (Þorsteinn Jósepsson & Steindór Steindórsson, 

1984). Þéttbýlið Eskifjörður liggur norðan megin í firðinum þar sem 

sólar nýtur best og teygir sig þar eftir ströndinni. Þorpið liggur undir 

bröttum fjallshlíðum en há fjöll rísa sitthvoru megin fjarðarins og skapa 

sterka upplifun. Undirlendi er því ekki mikið en það undirlendi sem þó 

má finna hefur orðið til vegna ár- og jökulframburðar en einnig er þar 

LANDFRÆÐILEG LEGA ATHUGUNARSVÆÐIS 

Mynd 9. Landfræðileg lega athugunarsvæðis

manngerð landfylling (Fjarðabyggð, 2009). Sunnan megin við þorpið 

er bæjarfjall Eskfirðinga Hólmatindur, eitt af af tígulegustu fjöllum 

við Eskifjörð. Í suðaustur frá Hólmatindi liggur Hólmanes en þar er 

friðlýstur fólkvangur sem skilur að Reyðarfjörð og Eskifjörð (Þorsteinn 

Jósepsson & Steindór Steindórsson, 1981). Hólmanes er vinsælt 

útivistarsvæði og þaðan er fallegt útsýni yfir Eskifjörð og Reyðarfjörð 

(Fjarðabyggð, 2009). 

Reykjavík

EskifjörðurÍSLAND
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MÖRK ATHUGUNARSVÆÐIS

Sjá má mörk athugunarsvæðis á mynd 10 þar sem fyrirhugaður 

uppbyggingarreitur safnasvæðis á að vera. Þar er að finna heildstæða 

timburhúsabyggð (mynd 11) frá fyrstu mótunarskeiðum Eskifjarðar, 

gömul sjóhús, geymsluhúsnæði, harðfiskverkun, sjósportsklúbb, 

ferðaþjónustu, veitingastað og safn, bryggjur og íbúðarhúsnæði. Svæðið 

nær frá aðalgötunni sem er Strandgata og meðfram strandlengjunni. 

Svæðið byrjar við Strandgötu 78 og endar við snúningsplan rétt utan 

við Strandgötu 98b.

Mynd 10. Mörk athugunarsvæðis

Mynd 11. Heildstæð timburhúsabyggð
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ATHUGUNARSVÆÐIÐ  Á ÞÉTTBÝLISUPPDRÆTTI

Á þéttbýlisuppdrætti Eskifjarðar í núgildandi aðalskipulagi 

Fjarðabyggðar 2007-2027 er uppbyggingarreiturinn á því svæði þar sem 

skilgreint er íbúðarsvæði, athafnasvæði og svæði fyrir þjónustustofnanir 

eins og sjá má á mynd 12. Helstu aðliggjandi svæði eru íbúðarsvæði, 

opin svæði til sérstakra nota og sjór. (Fjarðabyggð, 2009). Ekki er til 

samþykkt deiliskipulag af svæðinu en nýtt deiliskipulag er í kynningu 

(Fjarðabyggð, á.á.).  Samkvæmt aðalskipulagi er uppbyggingareiturinn 

á hverfisverndarsvæði. Á þeim svæðum gilda sérstök ákvæði sem 

bæjarstjórnin setur til að vernda einkenni byggðar, menningarminjar, 

einstakar byggingar, mannvirki, húsaþyrpingar og fleira. Ákvæðin geta 

verið vegna sögulegs, náttúrulegs eða menningarlegs verðmætis. Auk 

þess skal gera ráð fyrir að á hverfisverndarsvæðum sé vandað til gróðurs, 

efnisvals og frágangs á almenningsrýmum (Fjarðabyggð, 2009). Þau 

skipulagsákvæði sem gilda á svæðinu er svo hljóðandi:

Heildarsvipur þessa svæðis verði varðveittur, nýbyggingar 

taki mið af stíl, stærð og byggingarefnum byggðarinnar og 

stuðlað verði að því að viðhald og endurnýjun húsa taki mið 

af upprunalegri mynd. Gömlu bryggjurnar verði varðveittar 

(Fjarðabyggð, 2009, 110).

Mynd 12. Staðsetning á þéttbýlisuppdrætti
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GREININGAR

Inn í fjarðarbotni Eskifjarðar er jörðin Eskifjörður og hugsanlega 

landnámsjörð Brynjólfs hins gamla. Gögn hafa fundist um að búseta á 

jörðinni Eskifirði hafi verið óslitin frá því á fyrri hluta 16. aldar og er 

því elsta byggða býli í Eskifirði. Í tímans rás fjölgaði bújörðum bæði 

norðan og sunnan megin fjarðarbotnsins og einnig út með firðinum 

norðan megin þar sem byggðarkjarninn er nú (Einar Bragi Sigurðsson, 

1977). Verslun á Eskifirði hefur verið óslitin frá árinu 1798 og er 

hann einn af þremur elstu verslunarstöðum á Austurlandi (Páll Líndal, 

1982).  Segja má að þróun staðarins hafi aðallega byggst á sjósókn 

og verslun. Útlendingar komu þar að og voru það aðalega Norðmenn 

og Danir sem gerðu þaðan út og ráku verslun (Fjarðabyggð, 2009). 

Danska verslunarfyrirtækið Örum & Wulff byggði fyrsta verslunarhúsið 

sitt á Eskifirði eftir að það hóf rekstur hér á landi. Eitt af þeim húsum 

var Gamlabúð. Árið 1879 hófu Norðmenn síldveiðar á Eskifirði og í 

kjölfarið fór fólksfjöldi að aukast til muna. Sex góð síldarár urðu þá 

í röð og voru 170.142 tunnur af síld fluttar frá Eskifirði á árunum 

1880-1885. Sumir af þessum síldveiðimönnum ílengdust á Eskifirði 

og lærðu þá Íslendingar að veiða síld með veiðarfærum þeirra allt til 

ÞRÓUN Í SJÁVARÚTVEGI OG ÍBÚAFJÖLDI ESKIFJARÐAR

ársins 1934 (Einar Bragi Sigurðsson, 1977). Samhliða síldveiðunum var 

farið á opnum bátum til þorskveiða. Fiskurinn var saltaður, þveginn og 

sólþurrkaður og árið 1890 voru skráð til útflutnings 3270 skippund af 

saltfiski frá Eskifirði. Fimm árum seinna urðu síðan tímamót í útgerð á 

Austfjörðum þegar byggð voru íshús til beitugeymslu og þar á meðal eitt 

á Eskifirði. Í kjölfar þess jókst athafnalífið í þéttbýlinu. Eskifjörður varð 

aðal umskipunarhöfn hér á landi milli Austfjarða og Norðurlanda í 17 

ár og árið 1902 voru íbúar orðnir um 228 talsins (mynd 13). Árið 1904 

byrjaði hvalstöð vinnslu utar í firðinum, nánar tiltekið á Svínaskálastekk. 

Það var kaupmaðurinn Ásgeir Ásgeirsson frá Ísafirði sem hóf þar 

hvalveiðar og vinnslu. Sú vinnsla lagðist svo af árið 1912 vegna 

hráefnisskorts. (Einar Bragi Sigurðsson, 1971). Vélbátaútgerð hófst um 

1905 og fjölgaði þá íbúum ört. Voru þeir orðnir um 424 talsins árið 

1910. Um 1920 bættist við bátaflotann og útgerðin jókst enn frekar á 

næstu árum. Íbúafjöldi var kominn í 758 árið 1930 en upp úr því fór 

að halla undan fæti hjá útgerðarmönnum og kaupmönnum. Aflinn 

fór dvínandi og verðfall varð á fiskmörkuðum erlendis. Eigur þeirra, 

bátar og hús, seldust langt undir raunvirði og íbúum tók að fækka í 
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plássinu (Einar Bragi Sigurðsson, 1977). Um 1940 voru íbúar komnir 

niður í 690 og náði fólksfækkunin  lágmarki árið 1950 en þá voru 

íbúar 673 talsins (Hagstofa Íslands, 2006). Fram að þessum tíma hafði 

byggðin aðalega risið meðfram ströndinni en á þessum svokölluðu 

kreppuárum frá 1920 til 1940 var mjög lítið byggt af íbúðarhúsum 

(Einar Bragi Sigurðsson, 1977). Sjávarútvegsfyrirtækið Eskja hf var 

stofnað 8. maí 1944 með það að markmiði að skjóta stoðum undir 

fátæklegt athafnalíf Eskfirðinga. Skömmu eftir stofnun var hafist handa 

Mynd 13. Íbúaþróun Eskifjarðar frá árunum 1890 - 2015
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við að byggja frystihús og hófst vinnsla þar árið 1947 (Eskja hf., 2015). 

Síldin fór síðan að færast aftur austur á firði og lifnaði þá yfir atvinnulífi 

Eskfirðinga og síldarsöltunin hélt áfram. Síldarbræðsla hóf síðan störf 

árið 1955 og árið 1964 störfuðu fimm söltunarstöðvar á Eskifirði. Mikill 

uppgangur var á Eskifirði á þessum árum og fólki fór að fjölga á ný. 

Um 58 hús voru byggð frá árunum 1960-1970 og nokkrir 120-250 lesta 

bátar keyptir. Ný og afkastameiri síldarverksmiðja reis árið 1966 sem 

seinna var endurbætt vegna loðnuvinnslu. Um 1970  voru íbúar um 936 

talsins, þá kom til Eskifjarðar einn af fyrstu skuttogurum landsins og sá 

hann ásamt öðrum togara fyrir afla fyrir frystihúsið allt árið um kring. 

Eskifjörður fékk síðan kaupstaðarréttindi 10. apríl 1974 og það sama ár 

voru  íbúarnir orðnir 969 talsins. Árið 1982 náði fólksfjöldi Eskifjarðar 

hámarki og voru þá um 1135 (Einar Bragi Sigurðsson, 1977: Hagstofa 

Íslands, 2006). Árið 1988 hófst rækjuvinnsla og gáfu austfjarðamiðin 

meira en talið hafði verið. Til að svara aukinni eftirspurn var byggð 

ný og fullkomnari rækjuvinnsla árið 1999 (Eskja hf., 2015). Um 

aldamótin 2000 var íbúafjöldi kominn niður í 972 og var það fyrsta 

skipti í 24 ár sem íbúafjöldi fór niður fyrir 1.000 manns (Hagstofa 

Íslands, 2016). Árið 2003 lagðist síðan rækjuvinnslan niður vegna 

langvarandi erfiðleika, verðfalls og offramboðs á erlendum mörkuðum. 

Í ársbyrjun 2007 rak Eskja hf frystihús, loðnubræðslu, einn skuttogara 

og tvö uppsjávarskip en í lok sama árs var sú ákvörðun tekin að hætta 

rekstri frystihúsins (Eskja hf., 2015). Í dag er Eskja hf lang stærsta 

sjávarútvegsfyrirtækið á Eskifirði og rekur 3 skip og fiskimjölverksmiðju 

á Eskifirði og stendur til að byggja nýtt frystihús fyrir uppsjávartegundir 

á næstu mánuðum (Arnaldur Máni Finnsson, 2016:  Eskja hf., e.d.). 

Miklar breytingar hafa orðið á undanförnum árum í sjávarútvegi og 

störfum fækkað með tilkomu fullkomnari skipa, tækniþróunar og 

samdráttar í aflaheimildum. Aðrar atvinnugreinar hafa hins vegar 

blómstrað og atvinna tengd sjósókn og fiskvinnslu ekki lengur ráðandi 

á atvinnumarkaðnum. Það er því mikilvægt að halda í þessa sögu og 

miðla henni til komandi kynslóða því þarna liggur rótin af því samfélagi 

sem við búum að í dag.
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HÚSAGREINING – NÚVERANDI STAÐA

Náttúrustofa Austurlands gerði úttekt á byggingarárum húsa á Eskifirði 

árið 2001 að beiðni Veðurstofu Íslands fyrir mat á ofanflóðahættu. 

Upplýsingar úr þeirri úttekt verða nýttar í að gera greiningu á húsum 

á fyrirhuguðu safnasvæði ásamt upplýsingum úr Eskju, söguriti 

Eskfirðinga. Þá verður einnig stuðst við vitneskju frá heimamönnum 

(mynd 14). 

Þau hús sem eru innan safnasvæðis Sjóminjasafns Austurlands eru 

eftirfarandi: 

Mynd 14. Byggingarár húsa á athugunarsvæðinu

• Strandgata 78 var byggt árið 1967 sem fiskverkunarhús Guðjóns    

Hjaltasonar. Eignin er í einkaeigu og engin atvinnustarfsemi er 

þar í dag.

• Strandgata 80 eða Austrasjóhús, var byggt árið 1915. Í dag er 

eignin í einkaeigu.  Þar er trésmíðaverkstæði og við það stendur 

lítil bryggja. 

• Strandgata 82 og 84 er parhús, byggt árið 1912 og kallast 

Ágústarhús. 

• Strandgata 86 var byggt um 1933 sem verðbúð. Í dag er búið 

að endurbyggja verðbúðina sem gistiheimili sem heitir Askja 

Guesthouse. 

• Strandgata 86a var byggt árið 1996 sem síldarverkunarhús 

og er í eigu Sjóminjasafns Austurlands. Húsið er 540 m2 og 

er hugsað sem báta- og sýningarhús fyrir safnið í framtíðinni 

(Magnús Skúlason, 2013. -a). 

• Strandgata 86b var byggt á bryggju sem síldarsöltunarhús í 

kringum 1950 og er einnig í eigu Sjóminjasafns Austurlands. 

Bæði Strandgata 86a og 86b hýstu áður starfsemi fiskvinnslunnar 
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Sæbergs (Magnús Skúlason, 2013. -b). 

• Sambyggt við Strandgötu 86b er Sláturhúsið, byggt árið 1936 

fyrir kaupfélagið Björk . Í dag er það í einkaeigu og  hefur verið 

endurbyggt að miklum hluta og er nýtt sem geymsluhúsnæði.

• Strandgata 88 er Friðþjófssjóhús sem byggt var árið 1933 sem 

vörugeymsla. Í dag er eignin í eigu Ferðaþjónustu Mjóeyrar og 

er notað sem geymsluhúsnæði.

• Við hlið Friðþjófssjóhúss er geymsluhúsnæði í eigu Sporðs hf.

• Strandgata 90 er íbúðarhús, byggt fyrir 1919. 

• Strandgata 92 er einnig íbúðarhús sem kallað er Sjávarborg og 

var byggt árið 1913 í sweiser stíl.

• Strandgata 94 var sennilega byggt í kringum 1918-1922 og er 

kallað Vilhelmssjóhús og við það stóð Vilhelmsbryggja (Einar 

Bragi Sigurðsson, 1971). Í dag er það notað í harðfiskverkun hjá 

Sporði hf. 

• Strandgata 96 er Randulffssjóhús og er í eigu Sjóminjasafns 

Austurlands. Húsið var byggt í kringum 1890 af norska 

útgerðarmanninum Peter Randulff. Hann féll frá árið 1911 en 

sjóhúsið hefur alla tíð borið nafn hans þrátt fyrir að aðrir hafi 

nýtt það í atvinnurekstur. Gamall sjómaður á Eskifirði og fyrrum 

eigandi Randulffssjóhúss Thor Klausen ánafnaði Sjóminjasafni 

Austurlands sinn hlut í sjóhúsinu. Thor hafði einungis nýtt hluta 

sjóhússins og þegar forsvarsmenn safnsins opnuðu dyrnar að 

verðbúðinni á loftinu var ljóst að enginn hafði komið þar inn 

áratugum saman. Þar er engu líkara en að sjómennirnir séu 

væntanlegir hvað úr hverju. Á loftinu er að finna; veiðarfæri, föt, 

leirtau, bækur, ílát og fleira sem skilið var við fyrir áratugum. Árið 

2008 var sjóhúsið opnað almenningi og rekur Ferðaþjónustan 

Mjóeyri veitingastað, safn og bátaleigu (Svavar Hávarðarson, 

2011). 

• Strandgata 98a var reist í kringum 1917 og kallast Kallasjóhús 

og við það stóð lengi bryggja sem kallaðist Kallabryggja (Einar 

Bragi Sigurðsson, 1986). Húsið stóð áður á Hvalstöðinni á 

Svínaskála en í dag er sjóhúsið í einkaeigu og engin starfsemi er 

þar (Einar Bragi Sigurðsson, 1971).

• Strandgata 98b er gamall herbraggi sem fluttur var á þennan 

stað í kringum 1952 til harðfiskþurrkunar og enn þann dag í dag 

hann notaður í harðfiskþurrkun hjá Sporði hf.

Eins og áður hefur komið fram á Sjóminjasafn Austurlands aðrar 

byggingar í bænum og hefur sú hugmynd verið uppi að færa þær á 

safnasvæðið. Byggingarnar eru Gamlabúð og Jensenshús. Í dag er 

Gamlabúð staðsett í miðbæ Eskifjarðar og er notuð sem sýningarrými 

safnsins. Gamlabúð er gamalt verslunarhús sem danska verslunarfélagið 
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Örum & Wulff reisti um 1816. Árið 1860 var Gamlabúð keypt af Carl 

D. Tulinius og var verslun þar starfandi til ársins 1912. Þá var byggt 

nýtt verslunarhús og hlaut eldra verslunarhúsið þá nafnið Gamlabúð. 

Gamlabúð hefur þjónað margvíslegum tilgangi frá því að verslunin 

hætti. Fyrst var það pakkhús, síðar fiskgeymsla, veiðarfærageymsla og 

fleira. Byrjað var að endurbyggja Gömlubúð um 1968 og var þá húsið 

flutt ofar í lóðina til að hliðra til fyrir vegaframkvæmdum (Sjóminjasafn 

Austurlands, e.d.). Jensenshús er líklega elsta uppistandandi íbúðarhús 

á Austurlandi. Húsið var reist árið 1837 og er nálægt 32 m2 að grunnfleti. 

Húsið er nýuppgert og er ætlað sem aðsetur fyrir fræði- og listamenn 

(Geir Hólm, 1996).
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ÞÁ OG NÚ Í MYNDUM

Erlendir athafnamenn á borð við Norðmenn og Dani hafa greinilega sett yfirbragð sitt á byggingar og mannvirki svæðisins og hafa búið til ákveðna 

ímynd fyrir svæðið. Rauð timbur- og bárujárnsklædd hús með dökkum hallandi þökum gefa svæðinu sögulegan svip og mynda ákveðin tengsl við 

fortíðina(mynd 15). 

Mynd 15. Ásýnd svæðisins þá og nú
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VEÐURFAR

Til að finna út ríkjandi vindáttir á athugunarsvæðinu voru notaðar 

vindrósir frá Veðurstofu Íslands sem gefa upp tíðni vindátta í % og 

einnig samtöl við íbúa. Þar sem veðurathugunarstöð er á Eskifirði 

þá voru notaðar veðurathugunar-mælingar frá henni frá árunum 

2006-2015. Heildartímabilið sést á mynd 16 og þegar það er skoðað 

sést að vestnorðvestanátt er lang algengust. Suðaustanáttin kemur 

þar á eftir og logn er um 3,1%. Yfir vetrarmánuðina (mynd 17) 

desember, janúar og febrúar er vestnorðvestanáttin lang algengust. 

Austsuðaustanáttin kemur þar á eftir og lognið er um 2,2%. Yfir 

sumarmánuðina (mynd 18) júní, júlí og ágúst er suðaustanáttin lang 

algengust  næst á eftir er vestnorðvestanáttin og logn um 4%. Besta 

veðrið verður gjarnan í sunnan og suðvestanáttum, þá kemur staðsetning 

Hólmatindsins sér vel og virkar eins skjólveggur fyrir byggðina. 

Á sumrin gætir oft hafgolu skömmu fyrir hádegi og fram undir 

kvöldmat. Henni fylgir stundum austfjarðarþokan margfræga. Á haustin 

og á vorin getur oft fjörðurinn verið spegilsléttur dögum saman.  Einnig 

var tekin saman tíðni vindátta með vindhraða yfir 18m/s (mynd 19) og 

er þá vestnorðvestanáttin algengust. Það getur orðið mjög hvasst þá 

og gengur vindur seint niður ef hann nær sér á annað borð á strik en 

það er væntanlega vegna legu fjarðarins. Í þessari átt fylgir oft mikil 

selta neðst við strandlengjuna en yfirleitt ekki mikill sjógangur. Ef 

saman fer djúp lægð og stórstreymi getur sjávarstaða orðið mjög há og 

í suðaustanáttinni valdið tjóni. Skemmst er að minnast tjóns sem varð 

30. desember 2015 þar sem varð umtalsvert tjón á mannvirkjum við 

ströndina. Slíkt er sjaldgæft en samt sem áður geta þessi skilyrði skapast 

og vert að hafa í huga við hönnun og skipulag við strandlengjuna.

Mynd 16. Heildartímabilið Mynd 17. Vetur Mynd 18. Sumar Mynd 19. Vindhraði yfir 18 m/s
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SÓL OG SKUGGI

Vegna staðsetningar Íslands á jörðinni gætir hér sólarljóss í takmarkaðan 

tíma. Það er því mikilvægt að huga að skuggavarpi bygginga við hönnun 

og skipulag svo almenningsrými verði ekki í skugga meiri hluta dags. 

Á athugunarsvæðinu eru fremur lágar byggingar og því skuggavarp af 

byggingum ekki mikið. Einnig hefur landfræðileg staðsetning svæðis 

áhrif á birtu sólar og á Eskifirði hverfur sólin á bakvið fjallgarðinn í 

lok nóvember og sést ekki til hennar fyrr en 14.janúar. Þá birtist sólin 

í stutta stund en fljótlega fer daginn að lengja. Hólmatindur skyggir 

á sólina síðla dags og nær hún ekki að komast yfir hann fyrr en 

langt er liðið á apríl. Yfir hásumarið gætir sólar langt fram á kvöld.

SJÓNLÍNUR

Sjónlína er bein lína frá ákveðnum punkti að vissu sjónarhorni og 

getur valdið óvæntri og jafnframt ánægjulegri upplifun af svæðinu. 

Athugunarsvæðið hefur mjög fallegt útsýni yfir fjörðinn og eru þar 

nokkrar óvæntar sjónlínur á milli bygginga sem ná í sumum tilfellum 

frá sjó til fjalla og veita sterka upplifun af landslaginu í kring.  Vegna 

legu svæðisins liggja helstu sjónlínurnar þvert í gegnum svæðið og áhrif 

þeirra eykst við að ganga um svæðið (mynd 20).

Mynd 20. Áhugaverðar sjónlínur
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LEIÐIR, MÓT OG JAÐRAR

Á jaðri athugunarsvæðis liggur aðalleiðin eftir Strandgötu og er hún 

fjölfarin leið akandi umferðar. Aðrar leiðir eru frá íbúðargötum í 

kring og liggja að Strandgötu. Fáfarnari leiðir eru á svæðinu og eru 

það leiðir sem hægt er að aka um en eru ekki mikið notaðar. Engar 

sérstakar gönguleiðir né gangstéttir fyrir gangandi vegfarendur eru á 

svæðinu. Gangandi vegfarendur þurfa því að ganga á eða meðfram 

umferðargötum til að komast leiðar sinnar. Mót myndast þar sem götur 

liggja að Strandgötu og eru þau mismunandi stór eftir því hversu 

fjölfarnar göturnar eru. Jaðrar svæðisins eru mjög skýrir og eru þar 

sem sjór og land mætast við fjörur eða varnargarða. Jaðrar svæðisins er 

einnig að finna þar sem einkagarðar eru afgirtir frá almenningssvæðum 

við Strandgötu.

Mynd 21. Leiðir, mót og jaðrar
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HEILDIR OG KENNILEITI

Svæðinu er skipt upp í þjár heildir eftir einkennum og yfirbragði 

(mynd 22). Það má segja að heildirnar séu helsta kennileiti svæðisins 

og með því að greina svæðið í heildir er gott að átta sig á helstu 

veikleikum og styrkleikum svæðisins. Manngerð uppfylling er austast 

á athugunarsvæðinu og myndar ákveðna heild, táknað með grænum 

lit. Rauði liturinn er fyrir þær byggingar sem hafa svipað yfirbragð, 

byggingarstíl gamla tímans og eru eitt af aðal einkennum svæðisins. Á 

svæðinu er einnig að finna nokkrar minjar um sjósókn sem hafa sterka 

skírskotun í gamla tímann. Appelsínuguli liturinn er fyrir þær byggingar 

sem hafa sterka vísun í sögu sjávarútvegsfyrirtækja á Eskifirði, hafa 

svipað yfirbragð og þar er meðal annars að finna yngstu húsin á svæðinu. 

Umhverfið sjálft hefur fremur hrátt yfirbragð og  þarfnast upplyftingar 

og frágangs. Það má því segja að á fyrirhuguðu safnasvæði séu tvær 

frábrugðnar heildir sem eiga að mynda eitt safnasvæði. Mynd 22. Heildir

Mynd 23. Bryggjur - kennileiti Mynd 24. Byggingar - kennileiti Mynd 25 Nálægð við sjó - kennileiti
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RÝMI

Rými svæðisins er skipt upp í tvenns konar rými, annars vegar lokað 

rými og hins vegar opið rými (mynd 26). Þetta geta verið rými sem 

myndast milli bygginga og landslags. Stór hluti svæðisins eru opin  

rými til suðurs og snúa að hafi (mynd 27). Þetta eru því mjög sólrík 

svæði en jafnframt ekki skjólsæl. Lokuðu rýmin myndast helst á milli 

bygginganna, þau eru skjólsælli en jafnframt ekki eins sólrík (mynd 28). 

Mynd 26. Opin og lokuð rými Mynd 28. Lokað rými milli bygginga

Mynd 27. Rými opið fyrir hafi
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EFNI OG LITIR

Efni og litir svæða geta valdið ákveðinni sjónrænni upplifun og geta myndað ákveðin einkenni fyrir svæðið. Það er því mikilvægt við hönnun og 

endurskipulagningu eldri bæjarhluta eins og þessa að átta sig á helstu einkennum, svo ekki sé hætta að þau glatist eða máist út með tímanum en haldi 

þess í stað einkennum, sögu, húsagerðum og litavali. Á fyrirhuguðu safnasvæði er helst að finna byggingar frá fyrstu mótunartímum Eskifjarðar. Þar 

eru byggingar með mænisþökum og eru timbur- eða járnklæðningar lang algengastar.  Litanotkunin er nokkuð fjölbreytt en rauði liturinn er mest 

áberandi og setur ákveðinn sögulegan brag yfir svæðið og eftirsóknarverða bæjarmynd (mynd 29).

Mynd 29. Efni og litanotkun svæðisins
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HÖNNUNARFORSENDUR

Menningarsaga íslensku þjóðarinnar er ein af undirstöðum þess að við 

teljum okkur vera sérstæða þjóð. Menningarsagan getur verið sjáanleg á 

mjög fjölbreyttan hátt og  getur verið tengd ákveðnum stöðum, svo mikið 

tengd að þegar við komum á staðinn getur hann haft mikil áhrif á okkur 

og kallað fram sérstök hughrif og tilfinningar sem er þá andi staðar eða 

staðarandi (Hjörleifur Stefánsson, 2008).  Í bókinni Elements of Visual 

Design eftir Simon Bell segir að andi staðar (e. spirit of place) vísi í 

þau sérstöku og einstöku gæði sem staðurinn hefur fram yfir annan sem 

hægt er að veikja eða styrkja við hönnun og skipulagsgerð. Andi staðar 

er eitthvað sem er óáþreifanlegt og er  huglægt hugtak sem endurspeglar 

þann skilning sem maður hefur á umhverfinu. Hann getur verið mis 

mikill á milli svæða, lítil svæði eins og t.d. leynistaðir og hellar geta 

oft virkað öflugar á fólk heldur en stórir. Þá geta líka form, vatn, litir og 

landslagsþættir haft áhrif á anda staðar (Bell, 2004). Sterkur staðarandi 

getur skapað skýra ímynd fyrir svæðið og verið um leið aðdráttarafl fyrir 

ferðamenn. Ferðamenn sækjast í ríkari mæli eftir að upplifa sérstakan 

staðaranda og er það mikilvægt að gera hann sýnilegan, styrkja það 

uppbyggilega og heilnæma í staðarandanum til þess að heimsókn 

ANDI STAÐAR 

ferðamannsins verði eftirminnileg og frásagnarefni sem um leið gagnast 

sem styrkur til að efla athafnalíf og byggð á svæðinu (ALTA efh, 2014).

Aðdráttarafl safnasvæðisins er tvímælalaust einstakt fyrir margar sakir. 

Sagan, byggingarnar, gömlu húsin, bryggjurnar, nálægð við sjóinn og 

fjöllin allt í kring veita óneitanlega sterkan staðaranda fyrir svæðið. Til 

að efla og varðveita þann staðaranda sem er á svæðinu þarf að draga 

fram  söguna, vinna með  efni  sem þegar er til staðar og skapa heildstætt 

yfirbragð sem skírskotar í söguna. 



29

EFNISVAL

Þar sem svæðið er á hverfisverndarsvæði þarf að vanda vel til verka 

í efnisvali og það taki mið af þeim stíl sem þegar er. Leitast skal við 

að nota þau náttúrulegu efni sem eru til staðar á svæðinu til að mynda 

heilstætt yfirbragð.  Á svæðinu verður unnið með fjórar megingerðir af 

efnum sem eru; hellugrjót, ryðgað járn, timbur og steypa. Efnin eiga að 

stuðla að aukinni upplifun og um leið enduspegla sögu og efnisnotkun 

í gegnum tíðina. 

Í hlíðinni austan megin svæðisins eru Hellnakambar og þar renna 

skriður með hellugrjóti alveg niður að vegi. Þetta grjót var oft notað í 

grjóthleðslur á svæðinu hér á árum áður og það mætti áfram nýta það í 

nýjar hleðslur sem gera þarf á svæðinu (mynd 30). 

Ryðgað járn (mynd 31) má meðal annars nota í sögu- og upplýsingaskilti 

og hefur því um leið skírskotun í áhrif sem sjávarselta hefur á járn með 

tímanum. Á svæðinu má einnig finna nokkra ryðgaða hluti eða minjar 

sem gefa skírskotun í sögu svæðisins. 

Steinsteypa (mynd 32)  verður notuð í stíga og plan. Hér áður fyrr 

tíðkaðist ekki að nota malbik og voru þá vegir og síldarplön meðal 

annars steypt. Það er einnig gert til að auka upplifun á svæðinu og gera 

það frábrugðið öðrum stígum í þéttbýlinu. 

Bekkir, bryggjur og pallar svæðisins verða úr timbri eða rekavið (mynd 

33). Val á timbri er skírskotun í eitt helsta byggingarefni hér á árum áður 

hvort sem um var að ræða hús eða bryggjur.  

Mynd 30. Hellugjrót Mynd 31. Ryðgað járn Mynd 32. Steypa Mynd 33. Timbur
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GRÓÐURVAL

Enginn trjágróður er á svæðinu fyrir utan tvö stór grenitré í einkagarði 

við Strandgötu 90. Skilyrði til mikillar trjánotkunar á svæðinu eru 

kannski ekki eins og best verður á kosið. Opnu rýmin er mjög opin 

fyrir vindi af hafi og þarf því að velja gróður sem þrífst vel í vindi og 

sjávarseltu. Hávaxinn trjágróður á ekki heima á svæði sem þessu til 

þess að draga ekki fyrir útsýni frá efri byggð til sjávar og til að skyggja 

ekki á byggingarnar á svæðinu sem eru eitt helsta kennileiti svæðisins. 

Lágvaxnir harðgerðir runnar sem eru salt- og vindþolnir myndu því 

henta þessu svæði vel. Sólbroddur (mynd 34) og Ígulrós (mynd 35) 

væru tegundir sem myndu henta þessu svæði vel ásamt sígrænum 

Himalajaeini (mynd 36) til að skapa mismunandi útlit eftir árstíðum 

(Yndisgróður, e.d.).

Mynd 34. Ígulrós

Mynd 35. Sólbrodddur

Mynd 36. Himalajaeinir
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HÖNNUNARTILLAGA

Hönnunartillagan byggist á þeim forsendum fyrir uppbyggingu á 

safnasvæði og þeim greiningum sem gerðar voru á svæðinu. Tillagan 

tekur tillit til þeirrar starfsemi sem nú þegar er, ásamt því að auka 

lífsgæði með því finna önnur hlutverk fyrir geymsluhúsnæði á svæðinu 

(mynd 37). T.d. hefur Sláturhúsinu verið breytt í listasmiðju og gallerí, 

geymsluhúsnæði Sporðs verið breytt í fiskbúð og Kallasjóhúsi verið 

breytt í íbúðarhús.

Hugmyndin er að á fyrirhuguðu safnasvæði sé heilsteypt yfirbragð sem 

endurspeglar sögu og þróun í sjávarútvegi. Afraksturinn varð staður 

með fremur hrátt yfirbragð sem örvar notendur meira en annarsstaðar 

en í þéttbýlinu með færanleg gróðurker. Sjávarútvegurinn er stöðugt að 

þróast og breytast, aðlaga sig að nýrri tækni og kröfum. Einnig fylgja 

honum tíðar sveiflur og mikil óvissa. Þessar sérstöku umbreytingar í 

sögu sjávarútvegsins var samþætt með þessum færanlegu gróðurkerum. 

Allur trjágróður á svæðinu fyrir utan einkagarða er því færanlegur og 

getur stöðugt verið að búa til eða breyta rými, aðlagað sig að dagskrá og 

viðburðum á svæðinu eins og t.d. að loka fyrir ákveðnar umferðarleiðir. 

ALMENNT

Mynd 37. Almenningssvæði vs atvinnusvæði 

Hrátt yfirbragð er til að ýta undir upplifun á að vera á gömlu síldarplani 

eða fiskvinnslusvæði. Einnig til að bera virðingu fyrir byggingum og 

því umhverfi sem fyrir er á svæðinu.
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Tillaga gerð að endurnýjun Strandgötu í gegnum svæðið til að koma 

fyrir gangstétt meðfram aðalgötunni(mynd 38). Með því er öryggi 

gangandi vegfarenda bætt og hámarkshraði lækkaður niður í 30 km/klst. 

Til að hafa aðgengi fyrir alla að safni og sögustíg voru bílastæði gerð 

fyrir ofan sýningarhús í sömu hæð og inngangur að safninu. Þar gefst 

einnig möguleiki fyrir rútur að stoppa og hleypa fólki út (mynd 38).

Mynd 38 . Þversnið í gegnum svæðið í mkv 1:200
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Mynd 41. Þversnið á sögustíg  í  mkv. 1:50

Mynd 40. Yfirlitskort yfir söguleið og skilti

SÖGULEIÐ/SÖGUSTÍGUR

 

Sögustígurinn liggur sem rauður þráður í gegnum svæðið (mynd 40) 

sem myndar ákveðið upphaf og endi á svæðinu, hvor megin sem er. 

Á stígnum er búið að koma fyrir sögu- eða upplýsingaskiltum sem 

gangandi vegfarendur geta lesið á göngu sinni í gegnum svæðið. Sögum 

og upplýsingum er síðan hægt að skipta út eftir þörfum. Það gerir leiðina 

um leið áhugaverðari og hvetjandi fyrir fólk að vilja koma aftur. Skiltin 

eru úr riðguðu járni sem liggja þvert í gegnum stíginn til að undirstrika 

staðsetningu skiltanna og um leið auka upplifun (mynd 41). Við hvert 

skilti er síðan bekkur úr timbri. Stígurinn örvar notendur meira en á 

þeim göngustígum sem nú þegar eru til staðar í bænum. Það má því 

segja að stígurinn sé til að auka bæði lýðheilsu og menningarvitund íbúa 

og ferðamanna sem eiga leið um svæðið (mynd 42). 
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Mynd 42. Sögustígur, skilti og bekkur
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SLÁTURHÚSTORGIÐ

Sláturhústorgið dregur nafn sitt af gamla Sláturhúsinu sem stendur við 

torgið og hýsir samkvæmt hönnunartillögu listasmiðju og gallerí (mynd 

43). Rýmið hentar vel sem torg og fyrir líflega starfsemi. Á torginu er 

leiksvæði, búið til úr gömlum bát, baujum og bryggjustólpum sem gefa 

sögu- og ævintýralegt yfirbragð á svæðið (mynd 44).

Mynd 43. Staðsetning Sláturhústorgs

Mynd 44. Leiksvæði á Sláturhústorgi 
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JENSENSHÚS OG GAMLABÚÐ

Eins og áður hefur komið fram hafa verið hugmyndir uppi að færa 

Jensenshús og Gömlubúð á safnasvæðið. Eftir nánari greiningu á 

sögu og staðháttum er sú hugmynd alls ekki svo fráleit (mynd 46 og 

47). Við færslu á þessum húsum myndi staðarandi eflast og starfsemi 

safnasvæðisins styrkjast. Sjá má á mynd 45 tillögu að nýrri staðsetningu 

þar sem þau falla vel að núverandi byggð og skyggja ekki á útsýni 

nærliggjandi húsa.

Mynd 45. Staðsetning Jensenshús og Gömlubúð

Mynd 46. Ný staðsetning Jensenshúss Mynd 47. Ný staðsetning Gömlubúðar
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UMRÆÐA OG LOKAORÐ

Í upphafi var lagt fram rannsóknarspurning: Hvernig getur 

umhverfishönnun styrkt lifandi safnasvæði með samfélagslegan 

ávinning? 

Það er svo sannarlega kominn tími á að færa söfn út fyrir boxið og benda 

almenningi á mikilvægi þeirra. Mikilvægi safna skal ekki vanmeta. Þau 

eru hluti af okkar sögu og menningu sem við getum verið stolt af. Þetta 

fyrirhugaða safnasvæði er í byggð sem hefur þróast með svæðisbundnar 

og sögulegar forsendur. Það býður upp á gríðarleg tækifæri fyrir 

Eskfirðinga til að búa til áhugavert safnasvæði sem kemur til með að 

laða að sér ferðamenn, fyrirtæki og bæjarbúa. Þarna gefst tækifæri til 

að mynda eitt helsta aðdráttarafl ferðaþjónustunnar á Eskifirði sem á 

sama tíma laðar að sér önnur fyrirtæki. Byggingarnar eru auðséður, 

afgerandi þáttur í aðdráttaraflinu en við nánari greiningarvinnu og eftir 

vettvangsferðir um svæðið kom í ljós að útirýmin geta einnig spilað 

stóran þátt. Þau hafa að geyma mikinn staðaranda og fjölbreytileika 

þar sem atburðir hafa átt sér stað, örva hugann til nýrra tækifæra og 

framtíðarsýnar um nýjan stað fyrir íbúa að koma saman og auðga 

mannlíf svæðisins. Með því að virkja byggingarnar og útirýmin sem 

eina heild með góðri tengingu, gera söguna sýnilega með heildstæðu 

yfirbragði, bjóða upp á nýjar lausnir sem mynda fjölbreytt og spennandi 

rými, meta það sem fyrir er og hanna svæðið með notkun í huga verða 

til ný og eftirsótt gæði og samfélaglegur ávinningur myndast jafnt sem 

yndisauki.

Að fortíð skal hyggja ef framtíð skal byggja.
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