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Abstract 

This paper is about the development of Akranes Lighthouse as a tourism attraction and the 

role of Hilmar Sigvaldason in that development.  

The paper is a qualitative case study with a life story emphasis. It is based on un-

standardized interviews with Hilmar Sigvaldason. Other key players, such as Akranes 

municipality staff and elected officials were asked to answer a standardized question list 

via e-mail.  

The main conclusions of the paper is that the development of tourism at the lighthouse has 

for the most part been a project of one individual. It was an idea most deemed unrealistic 

but turned out to be a fruitful undertaking because of the persistence of one man. The 

marketing of the lighthouse has been almost entirely on-line with an emphasis on social 

media.  

In other conclusions the paper finds that although Hilmar Sigvaldason fits the “classical” 

profile of an entrepreneur, being a middle aged male who does not perceive risk as others, 

he more fits the profile of the lifestyle entrepreneur. His main goal is not his own economic 

gains but the buildup of a successful tourism industry for the entire area.   

Key words: Akranes, Akranes lighthouse, social media, lifestyle entrepreneur, Hilmar 

Sigvaldason.  

 

 



 

 

Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um uppbyggingu Akranesvita sem ferðamannastaðar og hlutverk 

Hilmars Sigvaldasonar í þeirri uppbyggingu.  

Ritgerðin er eigindleg tilviksrannsókn sem fylgir lífssöguforminu. Hún er byggð upp á 

viðtölum við Hilmar Sigvaldson, ásamt því að spurningarlisti var sendur öðrum þeim sem 

komu að ákvörðunartöku varðandi uppbyggingu ferðaþjónustu í Akranesvita svo sem 

starfsmönnum Akraneskaupstaðar, Vegagerðar og kjörnum fulltrúum.  

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar er að uppbygging Akranesvita hafi að stóru leyti verið 

einstaklingsframtak í byrjun. Hugmynd sem þótti óraunhæf en fékk að lifa vegna 

þrautsegju eins manns. Markaðssetning vitans hefur að mestu farið fram í gegnum netið 

með sérstakri áherslu á samfélagsmiðla.  

Hilmar Sigvaldason fellur að mörgu leiti að skilgreiningunni „klassískur“ frumkvöðull, 

karlmaður á miðjum aldri sem ekki sér áhættu á sama hátt og aðrir. Þó er það niðurstaða 

ritgerðarinnar að hann myndi frekar flokkast sem lífsstíls-frumkvöðull, enda er eigin 

efnahagslegur ávinningur ekki markmið hans heldur uppbygging ferðaþjónustu til hagsbóta 

fyrir nærsamfélagið.  

Lykilorð: Akranes, Akranesviti, samfélagsmiðlar, lífsstílsfrumkvöðull, Hilmar Sigvaldason. 
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1 Inngangur 

Akraneskaupstaður hefur lengi haft á sér það orð að þar sé lítið að sjá fyrir ferðamenn. 

Bærinn sé of stutt frá höfuðborginni hvort sem ferðamenn eru að koma þaðan eða fara frá 

henni. Það hafi vantað eitthvað sérstakt til að draga ferðamenn að.  Það, að auka 

ferðamannastrauminn á Akranes, hefur verið eitthvað sem bæjaryfirvöld hafa lengi haft hug 

á að breyta. Reglulega hefur því verið auglýst eftir hugmyndum frá bæjarbúum og öðrum 

áhugasömum um hvernig hægt væri að fjölga gestum til bæjarins.  Fjallar þessi ritgerð um 

eina hugmynd sem kom fram á sjónarsviðið í framhaldi af slíkri auglýsingu.  

Frá því að þessi orð eru rituð eru rétt rúm fimm ár frá því að maður einn lagði fram þá 

„klikkuðu“ hugmynd að opna Akranesvita fyrir gestum og gangandi. Mörgum fannst 

hugmyndin góð, þó ekki fyndist þeim hún sérstaklega raunhæf. Hugmyndin fékk þó vængi, 

óx og dafnaði, og fimm árum síðar hafa um 40 þúsund gestir heimsótt vitann. Maðurinn, 

Hilmar Sigvaldason, fór frá því að vera karl með klikkaða hugmynd yfir í að vera orðinn 

eitt helsta andlit ferðaþjónustu á Akranesi. Ritgerð þessi rekur þau skref sem stigin hafa 

verið á þessum fimm árum. Þar sem bakgrunnur þeirrar sem þetta skrifar er, auk 

ferðaþjónustu, af sagnfræðilegum toga er ritgerðin að miklu leiti byggð á frásögn Hilmars 

af atvikum. Ritgerðin er innblásin af þeirri tegund sagnfræði sem lífssagan er, þar sem líf 

og starf Hilmars og þær ákvarðanir sem hann tekur eru fléttaðar inn í frásögn af 

ferðaþjónustu í uppbyggingu. Að auki er stuðst við frásagnir annarra sem hafa komið og 

koma enn þann dag í dag að rekstri og uppbyggingu Akranesvita sem ferðamannastaðar.  

Tilgangur ritgerðarinnar er tvíþættur. Annarsvegar að færa á blað það sem gert hefur verið í 

Akranesvita á síðustu fimm árum og hinsvegar að reyna að ná utanum þann þátt sem 

frumkvöðull þeirrar vinnu átti í þeirri uppbyggingu sem þar hefur farið fram. 

Rannsóknarspurningarnar eru því þessar: 
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Hvað hefur verið gert til að byggja upp ferðaþjónustu í Akranesvita? 

Hvert hefur hlutverk frumkvöðulsins, Hilmars Sigvaldasonar, verið í þeirri uppbyggingu? 

Ritgerðin  er sett upp í sex megin köflum. Í fyrsta lagi inngangur þar sem farið er yfir tilurð 

verkefnisins. Annar kafli fjallar um stöðu fræðilegrar þekkingar með sérstakri áherslu á 

frumkvöðulinn og markaðssetningu áfangastaðarins. Í þriðja kafla er farið yfir baksviðið, 

vitasögu Íslands ásamt vitasögu Akraness. Fjallað er örstutt um ferðaþjónustu á Akranesi 

sem og sögu Breiðarinnar sem er sá staður Akraness þar sem vitinn er. Í fjórða kafla er 

frásögn Hilmars, auk annarra, af því starfi sem unnið hefur verið við að byggja upp 

ferðaþjónustu í vitanum, hvernig hugmyndin kviknaði, fyrstu hugsjónarárin og svo hvernig 

staðan er í dag. Að lokum verður aðeins komið inn á hverjar hugmyndir Hilmars og 

stjórnenda Akraneskaupstaðar um hver næstu skref eru, hvað liggur fyrir að verði gert og 

hvert hugurinn stefnir. Í umræðukaflanum eru dregnar saman niðurstöður kaflanna á undan. 

Fjallað er um hvort Hilmar sé hinn „hefðbundni“ frumkvöðull og hvernig þau skref sem 

hann hefur tekið falla að þeim dæmum sem dregin hafa verið fram í fræðikaflanum. 

Lokaorðin reka lestina þar sem lærdómurinn er dreginn saman.  
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2 Staða þekkingar 

2.1 Frumkvöðlar 

Hvað er frumkvöðull? Fræðimönnum hefur reynst erfitt að skilgreina orðið og þá 

sérstaklega þegar það er notað um frumkvöðla í ferðaþjónustu. Segja má að frumkvöðlar 

séu þeir sem hafi hugmynd, hafi hug á og vilja til að gera hugmyndir sínar að veruleika 

ásamt því að hafa trú á eigin getu til að koma hugmynd til framkvæmdar  (Delmar, 1996). Í 

skýrslu Global Entrepreneurship Monitor frá árinu 2002 um íslenskt frumkvöðlaumhverfi 

kemur fram að karlar eru helmingi virkari þar en konur og flestir þeirra eru á aldrinum 35 – 

44 ára. Þá segir að um 50% Íslendinga telji sig hæfa til að reka fyrirtæki og séu því 

mögulegir frumkvöðlar (Agnar Hansson, Halla Tómasdóttir, Guðrún M. Sigurðardóttir, 

Lúðvík Elíasson og Rögnvaldur J. Sæmundsson, 2002). 

Þegar reynt hefur verið að skilgreina frumkvöðla er oft horft til skilgreininga Schumpeter  

(1947) en hann sagði frumkvöðla vera þá einstaklinga sem kæmu fram með nýjar 

hugmyndir, þá sem breyttu gömlum hugmyndum til að skapa eitthvað nýtt eða nýttu 

hugmyndir á hátt sem ekki hafi verið gert áður. Að mati Schumpeters sjá frumkvöðlar 

tækifæri í mörgu sem þegar er til staðar, tækifæri sem aðrir komi ekki auga á. Þá hafa 

fræðimenn reynt að rýna í persónuleg einkenni frumkvöðla, sumir fræðimenn hafa sagt þá 

áhættusæknari en aðra  (Lyigun og Owen, 1998). Aðrar rannsóknir þar sem ólíkir 

frumkvöðlar hafa verið bornir saman hafa þó sýnt fram á að slíkt eigi ekki endilega við rök 

að styðjast. Virðast þær rannsóknir frekar benda til þess að frumkvöðlar hafi tilhneigingu til 

að skynja áhættu í minna umfangi en aðrir. Þeir brjóti vandamál niður í minni, 

viðráðanlegri einingar (Khaneman og Lovello, 1993). Skilgreiningar á frumkvöðlum 

byggja oftar en ekki á grunni hagfræði þar sem talið er að hvatar frumkvöðla til stofnunar 

fyrirtækja séu að hámarka hagnað, þ.e. gróðavonin er talin lykilhvöt til aðgerða 

(Schumpeter, 1947). Rannsóknir á nýsköpun í ferðaþjónustu hafa einnig nýtt sér þessar 
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hefðbundnu hagfræðikenningar, en hafa þó sýnt fram á að einkenni frumkvöðla í 

ferðaþjónustu virðast oft ekki vera í samræmi við fyrrnefndar kenningar um gróða og 

hagnaðarvon. Hvatinn hjá frumkvöðlum í ferðaþjónustu virðist oft vera mun persónulegri, 

svo sem að uppfylla óskir um ákveðinn lífsstíl eða aðrar persónulegar ástæður (Getz og 

Carlsen, 2000; Komppula, 2014). Ein tegund ferðaþjónustufrumkvöðla eru svokallaðir 

lífsstílsfrumkvöðlar. Hjá þeim getur viljinn til að skipta um vinnu eða hreinlega áhugi á 

ferðaþjónustu sem atvinnugrein verið hvatinn fyrir frumkvöðulinn fremur en hvatinn til að 

hagnast. Slíkir frumkvöðlar samkvæmt Peter, Frehse og Buhalis (2009) eru líklegri til að 

reka lítil fyrirtæki þar sem stöðnun vill oft eiga sér stað eftir stuttan tíma í rekstri. Þar sem 

hvatinn á sér ekki efnahagslegar rætur virðast slíkir frumkvöðlar ekki hafa hvata til að 

stækka fyrirtæki sín umfram það að hafa í sig og á. Þátt fyrir þá staðreynd að lífsstíls-

frumkvöðlar stofni ekki fyrirtæki út frá efnahagslegum sjónarmiðum eingöngu, er því samt 

haldið fram að framlag þeirra til efnahagslegrar uppbyggingar á þeim svæðum þar sem 

fyrirtækin eru sett á laggirnar sé oft afar mikilvægt. Þannig geti þeir komið af stað 

hugmyndum sem aðrir grípi á lofti. Ennfremur taki þeir oft höndum saman við stærri 

fyrirtæki á sama svæði við úrlausn ákveðinna verkefna og skili þannig efnahagslegum 

ábata til samfélagsins eftir óbeinum leiðum (Peters, Frehse og Buhalis, 2009), enda 

markmið þeirra fremur efnahagslegur ágóði svæðisins heldur en þeirra eigin (Komppula, 

2014). Komppula (2014, í gegnum Keller 2010) segir að nýsköpun frumkvöðla sé 

grunnforsenda efnahagslegs ávinnings á hverju svæði. Í greiningu sinni frá árinu 1980 

heldur Butler því fram að hlutverk frumkvöðla sé eingöngu á upphafsdögum hvers 

áfangastaðar en Komppula (2014) telur að slíkt sé ekki rétt. Hún heldur því fram að 

hlutverk frumkvöðla sé mikilvægt á hverjum tíma líftímakúrfunnar, og þá kannski 

sérstaklega á þeim tíma þegar áfangastaður sé kominn að ákveðinni stöðnun og þurfi á 

endurnýjun að halda.  

Frumkvöðlar í ferðaþjónustu eru sagðir vera tilbúnir að leggja í framkvæmdir, prófa 

eitthvað nýtt og stefna á ný mið. Peter, Frehse og Buhalis (2009) vitna til kenninga 

Morrison um að áhrifavaldar frumkvöðla séu oftast af þrennum toga. Af samfélagslegum, 
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efnahagslegum og sálrænum toga. Taflan hér að neðan sýnir hvernig þessir áhrifavaldar 

geta á bæði jákvæðan og neikvæðan hátt hvatt frumkvöðulinn áfram1.  

Tafla 1: Áhrifavaldar frumkvöðla 

      

Áhrifa-valdur Jákvæð áhrif Neikvæð árif 

S
a
m

fé
la

g
sl

eg
 

Fjölskylda og  

Fyrirmyndir 
Tilheyra ekki réttum stjórnmálaflokk 

 

Leiðandi/hvetjandi  

Menning 

Stjórnmálaórói 

Tengslanet Mismunun 

  
Óánægja með eigin samfélagsstöðu 

E
fn

a
h

a
g
sl

eg
 

Aukin þjónusta Uppsagnir og niðurskurður 

Ný tegund uppbyggingu  

fyrirtækja 
Óánægja með mögulegan starfsframa 

Netvæðing fyrirtækja 

 (e. dot.com fyrirtæki) 
Löggjöf sem mismunar 

  Engin önnur leið til að þéna pening 

S
á
lr

æ
n

 

Vilji til að vera sjálfstæður, hafa möguleika á að byggja upp auð, 

framagirni, vilji til að hækka samfélagslega stöðu sína o.fl.  

 

 

                                                 

1 Taflan er í lauslegri þýðingu rannsakanda upp úr Peter, Frehse og Buhalis, 2009, bls. 396.  
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Eins og fram kemur í töflunni eru margar mismunandi ástæður fyrir því að frumkvöðlar 

henda sér út í djúpu laugina ef svo má að orði komast. Því er ekki eingöngu hægt að horfa 

til efnahagslegs gróða. Ástæður frumkvöðulsins geta verið vegna utanaðkomandi aðstæðna 

sem og vegna þess sem liggur djúpt innra með honum. Þetta er mikilvægt að hafa í huga 

þegar frumkvöðull eins og sá sem hér er til umfjöllunar er skoðaður. Frumkvöðull sem 

hvorki tekur fjárhagslega áhættu né sér fram á fjárhagslegan ávinning heldur liggja aðrar 

hvatir að baki.   

Því hefur verið haldið fram að frumkvöðlastarf snúist að miklu leyti um nýtingu auðlinda 

(Landberg, 2008). Auðlindir í þessu samhengi eru skilgreindar sem líkamlegar, mannlegar, 

félagslegar, skipulagslegar og fjárhagslegar. Flest frumkvöðlaverkefni eiga fáar auðlindir í 

upphafi. Frumkvöðullinn er sá sem getur fegið hagsmunaaðila, svo sem fjármagnseigendur 

eða eiganda t.d. náttúruauðlinda, til að sjá sér hag í að veita nýju verkefni aðgang að 

auðlindum sínum þannig að báðir njóti arðs af. Hagsmunaaðili verður að upplifa að 

verkefnið sé arðbært, skilvirkt, verðugt, viðeigandi eða þarft. Ein helsta ógnin sem stafar að 

frumkvöðlastarfi er að ósamræmi geti verið á milli þeirra sem eiga auðlindina og þeirra 

sem vilja nýta sér hana (Landberg, 2008).    

Greve og Salaff (2003) telja að ein mikilvægasta auðlind hvers frumkvöðuls sé tengslanetið 

eða hin mannlega auðlind. Því ættu allir frumkvöðlar að eyða miklum tíma í upphafi í að 

virkja tengslanetið, enda sé það einn mikilvægasti stökkpallurinn til að þróa og nýta sér 

tækifæri (Gunnar Þór Jóhannesson, Unnur Dís Skaptadóttir og Karl Benediktsson, 2003).  

2.2 Áfangastaður 

Við uppbyggingu nýs áfangastaðar þarf að hafa margt í huga. Hér verður þó fyrst og fremst 

horft til tveggja átta. Það er annarsvegar hvað áfangastaður er og hinsvegar hvernig hægt er 

að markaðssetja nýjan stað með áherslu á internet og samfélagsmiðla.  

Þegar rætt er um áfangastað eru ákveðin atriði sem þurfa að vera til staðar en skilgreind 

hafa verið þrjú lykilatriði. Þau eru aðstaða, aðdráttarafl og aðgengi. Reynst hefur erfitt að 

afmarka áfangastaðinn en hann afmarkast í flestum tilfellum af aðgengi svæðisins, þeirri 
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aðstöðu sem þar er til staðar og því aðdráttarafli sem svæðið býr yfir (Edward H. Huijbens 

og Gunnar Þór Jóhannesson, 2013). Áfangastaðir eru staðir sem laða til sín gesti sem dvelja 

þar tímabundið og getur því átt við um lönd, þorp og allt þar á milli (Pike, 2008). Margir 

fræðimenn halda því þó fram að ferðamenn leggi mismunandi skilning í hugtakið 

áfangastaður. Hugtakið getur þar af leiðandi tekið breytingum eftir tilgangi ferðalagsins, 

menningu ferðamannsins, menntunar hans og fyrri reynslu. 

2.2.1 Markaðssetning og samfélagsmiðlar 

Að búa til nýjan áfangastað snýst um að búa til vörumerki. Vörumerki áfangastaðar þarf að 

fela í sér einkenni sem gera áfangastaðinn fýsilegan að heimsækja. Vörumerkið þarf að 

miðla því hvað áfangastaðurinn stendur fyrir og skapa tengsl við markhópinn. Það á að 

segja sögu sem gefur innsýn í staðinn og sögu hans. Að skapa vörumerki fyrir áfangastað er 

að vekja hann til lífsins og gera hann áhugaverðan fyrir ferðamenn. Að búa til ímynd er 

hinsvegar ekki nóg til að laða að ferðamenn. Ímyndin og markaðssetningin þurfa að mæta 

þeim væntingum sem búin er til í huga ferðamanna (Morgan og Pritchard, 1998). 

Í kjölfar netvæðingar hefur markaðssetning fyrirtækja í ferðaþjónustu breyst til muna. Að 

sama skapi hefur upplýsingaöflun neytenda breyst. Neytendur sækja sér í síauknum mæli 

upplýsingar um áfangastaði, afþreyingu, hótel, veitingastaði og fleira í gegnum netið (Bilos 

og Ruzic, 2010). Þar sem áður fyrr var nóg að hafa flottan bækling og góð sambönd við 

ferðaskipuleggjendur er nú nauðsynlegt að sinna netinu og samfélagsmiðlum af 

myndugleika, enda hafa netheimar tekið yfir sem mikilvægasta auðlind markaðssetningar 

(Surugiu og Surugiu, 2015). Umtal hefur ávalt skipt máli, og frásagnir annarra hafa haft 

áhrif á ferðahegðun fólks, en aldrei hefur slíkt skipt jafn miklu máli og nú. Upplifun 

ferðamanna, góð og slæm, er komin á netið samdægurs og þar með fyrir allra augu 

(Surugiu og Surugiu, 2015).  

Sprottið hafa upp fyrirtæki sem sérhæfa sig í miðlun upplýsinga og ummælum ferðamanna 

um ferðir þeirra, svo sem Tripadvisor og fleiri. Eins og nefnt hefur verið hér á undan spila 

samfélagsmiðar nú um stundir stóran þátt í þeirri upplýsingaöflun.  
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 Það upplýsingaflæði sem þar fyrirfinnst hefur gert það að verkum að neytendur geta fundið 

allar upplýsingar um áfangastaði og það sem þeir hafa upp á að bjóða, ásamt upplýsingum 

annarra um þjónustu og ánægju og þannig reynt að mynda sér raunsanna mynd af 

áfangastaðnum og þeirri þjónustu sem þar er veitt löngu áður en komið er á staðinn (Bilos 

og Ruzic, 2010). Talið er að leit að upplýsingum varðandi ferðir og ferðalög sé ein sú 

vinsælasta á netinu og kannanir frá árinu 2008 sýna að 25 – 33% ferðalanga hafi hætt við 

að bóka hótel sem þeir annars hefðu valið vegna umsagna á netinu (Gretzel og Yoo, 2008). 

2.3 Samantekt 

Hinn hefðbundni frumkvöðull er hér sagður vera karlmaður á miðjum aldri, tilbúinn að 

veðja á hugmynd. Þeir eru sagðir sjá áhættu á annan hátt en aðrir, vera tilbúnir að henda sér 

út í djúpu laugina vegna mögulegs efnahagslegs ávinnings. Þá eru hér líka kynntir til 

sögunnar svokallaðir lífstílsfrumkvöðlar en einkenni þeirra eru að þeir horfa ekki til eigin 

ávinnings heldur frekar til breytinga á eigin lífi og ávinnings nærsamfélagsins alls. Íslenskir 

frumkvöðlar í ferðaþjónustu virðast margir hverjir falla frekar í síðari hópinn en þann fyrri.  

Í dag er markaðsetning nýrra áfangastaða að mörgu leiti erfiðari en áður þar sem 

upplýsingaaðgengi ferðamanna er miklu meira en áður vegna tilkomu netsins. Ekki er 

lengur nóg að koma stað á framfæri við ferðaskrifstofur heldur þarf að ná til alls 

almennings og það helst löngu áður en hann, almenningurinn, leggur af stað í ferðalag. Því 

er markaðssetning á netinu, með áherslu á samfélagsmiðla orðin nauðsynleg. Orðspor 

ferðamannastaða hangir að miklu leyti á umsögnum annarra ferðamanna á netinu, enda 

hafa rannóknir sýnt fram á að ferðamenn skoði í auknum mæli hvað aðrir hafa sagt og 

jafnvel breyti ferðaáætlunum sínum samkvæmt því sem þar er sagt.  
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3 Vitasagan og ferðaþjónusta á 

Akranesi 

Í þessum kafla verður farið yfir sögusviðið sem myndar ramma um þá uppbyggingu á 

ferðaþjónustu sem hefur átt sér stað í Akranesvita. Farið verður í örfáum orðum yfir sögu 

vita á Íslandi, sögu vitanna á Akranesi auk þess sem staða ferðaþjónustu á Akranesi er 

kynnt. Þá verður örstutt kynning á Breið, sem er það landsvæði sem Akranesviti stendur á, 

og er nú verið að skipuleggja og byggja upp heildstætt sem áfangastað fyrir þá ferðamenn 

sem til Akraness koma. Að lokum verður farið yfir niðurstöður könnunar sem gerð var árið 

2004 og fjallar um vita og ferðamenn, en ferðamennska sem hér er rætt um er ekki ný 

hugmynd þó útfærslan hafi ekki verið prófuð áður hér á landi.  

3.1 Vitasaga Íslands 

Sjónmerki á landi eru elstu leiðarmerki fyrir sjómenn sem vitað er til en áður fyrr voru 

hlaðnar vörður á áberandi stöðum í landi. Siglingarvitar eru þeir vitar sem ætlaðir eru 

sjófarendum. Hlutverk þeirra var að leiðbeina og hafa þeir verið notaðir í þeim tilgangi um 

þúsundir ára. Vitar skiptast í þrjá megin flokka. Landtökuvitar sem leiðbeina sjófarendum 

um legu strandar, hver þeirra gefur frá sér ákveðið ljós þannig að hægt er að átta sig á stöðu 

skips miðað við land. Vitar sem vara við sérstökum hættum, svo sem skerjum, en slíkir 

vitar lýsa rauðu eða hvítu, og innsiglingavitar sem beina sjófarendum að landi (Guðmundur 

Bernódusson, Guðmundur L. Hafsteinsson og Kristján Sveinsson, 2002).  

Upphaf vitamála á Íslandi má rekja til ársins 1875 en þá var lagt fram frumvarp til laga um 

innheimtu vitagjalds af sjófarendum sem leituðu til hafna milli Reykjaness og Horns á 

Hornströndum. Er frumvarpið var lagt fram var enginn viti á Íslandi og var því um að ræða 

undarlegt frumvarp. Líklega má rekja frumvarpið til þess að stórhugur hafi verið í mönnum 
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að tryggja tekjur til slíkrar uppbyggingar en landsjóður hafði enga burði til að standa undir 

henni (Guðmundur Bernódusson o.fl., 2002). Var á þeim tíma mikill uppgangur í verslun 

íslenskra kaupmanna til útlanda og þótti uppbygging vita nauðsynleg til að hægt væri að 

tryggja að vörur bærust allt árið um kring en fram að þeim tíma höfðu menn einungis siglt 

til Íslands yfir bjartari tíma ársins. Frumvarpið var ekki samþykkt en kom umræðu af stað 

og árið 1876 var farið í að skoða hvar heppilegt væri að viti myndi rísa. Fyrsti vitinn sem 

reistur var á Íslandi er Reykjanesviti og er það skiljanlegt í ljósi þess að langflest skip sem 

til Íslands komu þurftu að fara fyrir Reykjanesið á leið sinni að suðvesturhorni landsins. 

Var Reykjanesviti tekinn í notkun 1. desember árið 1878. Það var hinsvegar ekki fyrr en 

um 10 árum síðar sem átak var gert í vitamálum við Faxaflóa og fleiri vitar fóru að birtast, 

en í kringum aldarmótin 1900 og á fyrsta áratug þeirrar aldar voru allmargir vitar reistir 

víða um land (Guðmundur Bernódusson o.fl., 2002).  

3.2 Vitasaga Akraness 

Fyrsti „vitinn“ var settur upp á Akranesi árið 1891. Var í raun um að ræða ljósker sem 

nokkrir menn tengdir útgerð tóku að sér að setja upp. Fyrsti vitinn, í þeim skilningi sem við 

þekkjum nú um stundir var settur upp yst á Syðriflöt á Akranesi árið 1918. Var hann 

steinsteyptur viti, 10 metra hár. Ljóshús hans var smíðað úr járnplötum sem fengust úr 

Goðafossi sem hafði strandað undir Straumnesfjalli árið 1917. Vitinn var starfræktur til 

ársins 1947 en þá var kveikt á nýjum vita á sama stað. (Guðmundur Bernódusson o.fl., 

2002) Þessi viti er í daglegu tali kallaður litli viti eða gamli viti.  

Nýr viti var byggður á árunum 1943-1944. Ekki var hægt að taka hann í notkun fyrr en eftir 

stríð þar sem ekki fengust ljóstæki í hann á tímum heimstyrjaldarinnar. Í bókinni Vitar á 

Íslandi er nýrri vitanum, sem í daglegu tali gengur undir nafninu Akranesviti, lýst svo: 

Akranesviti stendur á lóðréttum sökkli, áttstrendum hið ytra en sívölum 

hið innra. Út frá hverju horni sökkulsins gengur stoðveggur. Þeir styttast 

þegar ofar dregur og eru bogadregnir efst, þar sem þeir ganga að stalli á 

mótum sökkuls og meginturns.... Efst á vitaturninum er efnismikið 

steinsteypt handrið með rimlum, lóðréttum hið innra en bogadregnum hið 
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ytra. Þeir ganga vel út yfir turnveggi neðst en hallast inn á við efst að 

steinsteyptri slá sem gengur milli þeirra allan hringinn.... Í vitanum eru 

fjögur steinsteypt milligólf og stigar milli hæða.... (Guðmundur 

Bernódusson o.fl., 2002, bls. 236) 

Á myndinni hér fyrir neðan má sjá hvernig Akranesviti lítur út á teikningu en þar má glöggt 

sjá uppbyggingu hans, hæðaskiptingin gefur kost á fjölbreyttu viðburðarhaldi eins og 

komið verður inn á síðar.   

 

Mynd 1: Akranesviti yfirlitsteikning A288  

3.3 Ferðaþjónusta á Akranesi 

Ágætis yfirlit yfir ferðaþjónustu á Akranesi má fá með því að skoða vefinn Upplifðu 

Vesturland (www.west.is) sem rekinn er af Markaðsstofu Vesturlands. Þar er að finna 

upplýsingar um þá helstu staði sem þjónusta ferðamenn, svo sem veitingastaði, gististaði 

og þá sem bjóða upp á afþreyingu af einhverju tagi. Vefurinn segir sextán tegundir af 

http://www.west.is/
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afþreyingu vera á Akranesi, sex gististaði, tíu veitingastaði og fjóra áhugaverða staði. Af 

þessum fjórum stöðum verða tveir til umfjöllunar hér, það er landvæðið sem kallað er 

Breið og Akranesvitar en þeir standa áður nefndri Breið (Markaðstofa Vesturlands, án árs). 

Annað sem talið er upp og á að höfða til ferðamanna er Langisandur, baðströnd 

Akurnesinga; Garðalundur, gróið skógræktarsvæði þar sem mikil uppbygging hefur átt sér 

stað á undanförnum árum, meðal annars með uppsetningu grillskála og golfbrautar; Bóka-, 

Ljósmynda- og Héraðsskjalasafn bæjarins; og Byggðasafn Akraness og nærsveita  

(Markaðstofa Vesturlands, án árs). Þá er golfvöllurinn sérstaklega nefndur en hann hefur 

verið eitt helsta aðdráttarafl íslenskra ferðamanna til Akraness á undanförnum árum 

(Markaðstofa Vesturlands, án árs.). 

3.3.1 Breið 

Breiðin er vestasti hluti Akraness. Þar er að finna, ásamt vitunum tveimur, skreiðarhjalla, 

og sjá má móta fyrir steinalögðu stakkastæði þar sem saltfiskur var breiddur út á 

góðviðrisdögum (Markaðsstofa Vesturlands, án árs) Klappir eru þar töluverðar og brimið 

því tilkomumikið. Fuglalíf er þar einnig töluvert, æðurin er þar langalgengastur og sjást 

stórir hópar þar á útmánuðum þegar loðna gengur fyrir Breiðina og geta fuglahóparnir þá 

talið þúsundir einstaklinga. Ekki er óalgengt að sjá hvalatorfur í sjávarborðinu ef fiskitorfur 

ganga nærri landi. Bæði tjaldur og sandlóa verpa í fjöruna og klappirnar á Breið  (Fuglalífið 

við Breiðina - Akranes, án árs).   

Ef vitarnir sem þar standa eru ekki taldir með er lítið um mannvirki og starfsemi á 

Breiðinni. Nokkrir gamlir beitiskúrar standa þar auk þess sem gömul olíugeymslu stöð er 

þar staðsett en í henni er nú ekki lengur nein starfsemi.  

3.4 Íslenskir vitar og ferðamenn 

Í mars árið 2005 kom út skýrsla vegna rannsóknar sem fyrirtækið Rannsóknir og ráðgjöf 

ferðaþjónustunnar var fengið til að vinna fyrir Siglingastofnun Íslands og 
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Húsafriðunarnefnd Ríkisins2 þar var skoðaður var áhugi íslenskra sem og erlendra 

ferðamanna á vitum á Íslandi. Skýrslan var byggð á könnunum sem framkvæmdar voru 

árið 2004. Helstu niðurstöður skýrslunnar voru þær að 77% Íslendinga höfðu mjög eða 

frekar mikinn áhuga á vitum. 37% þeirra  höfðu skoðað vita á árinu 2003, að meðaltali í 1,8 

skipti hver, en það samsvarar um 180.000 heimsóknum á árinu. Þá komust skýrsluhöfundar 

að því að 22% erlendra ferðamanna sem höfðu komið til landsins að sumri árið 2004 hefðu 

skoðað vita í ferðinni, að meðaltali tvö skipti hver, ásamt því að 12% ferðamanna sem kom 

að hausti hefði gert slíkt hið sama, í 1, 6 skipti hver. Í heild má því áætla að 55 - 60 þúsund 

ferðamenn hafi farið í 100 – 110 þúsund vitaheimsóknir (Rögnvaldur Guðmundsson, 

2005). Var þetta í fyrsta skipti sem slíkra upplýsinga var aflað og eftir því sem næst verður 

komist hefur slík könnun ekki verið endurtekin.  

Í þessari sömu könnun voru Íslendingar spurðir hver þeirra uppáhaldsviti væri. Var 

Reykjanesviti langoftast nefndur eða í 23% tilfella en Akranesviti var einungis nefndur af 

um 3% þeirra sem svöruðu þessari spurningu. 

Lokaorð skýrslunnar voru þau að: 

Góð samvinna hlutaðeigandi aðila, s.s. Siglingastofnunar Íslands, 

Húsafriðunarnefndar Ríkisins, ferðamálayfirvalda, landeiganda og 

ferðaþjónustuaðila er nauðsynleg til að sem best megi til takast við að 

nýta íslenska vita á skynsamlegan hátt í ferðaþjónustu án þess að í 

nokkru verði vegið að grundvallar hlutverki þeirra við að vísa 

sjófarendum veginn (Rögnvaldur Guðmundsson, 2005, bls. 13).  

 

3.4.1 Vitafélagið – íslensk strandmenning 

Árið 2003 voru stofnuð félagasamtök með það markmið að efla áhuga og vitund fólks um 

þann auð sem er að finna við strendur landsins. Félagið fékk nafnið Hið Íslenska vitafélag. 

                                                 

2 Siglingastofnun Íslands er í dag hluti af Vegagerðinni og Húsafriðunarnefnd Ríkisins hluti af Minjastofnun 

Íslands.  
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Þó svo að vitar væru einungis einn hluti þess sem félagið sinnti var nafnið valið þar sem 

strandmenning var með öllu óþekkt í íslenskri tungu á þessum tíma en félagið hefur unnið 

að því hörðum höndum að koma þessu nýyrði inn í vitund Íslendinga. Árið 2015 var nafni 

félagsins breytt í Vitafélagið – Íslensk strandmenning (Vitafélagið - Íslensk strandmenning, 

án árs). 

Eins og áður sagði er meginmarkmið félagsins að efla vitund Íslendinga um þau miklu 

menningarverðmæti sem liggja í og við strendur landsins. Í lögum félagsins eru markmið 

þess skilgreind á eftirfarandi hátt: 

 auka áhuga og þekkingu á vitum og öðrum strandminjum. 

 vinna að söfnun, skráningu og miðlun upplýsinga um vita og strandminjar. 

 stuðla að verndun vita og strandminja sem mikilvægum hluta af menningararfi 

þjóðarinnar. 

 stuðla að fjölbreytilegri notkun vitans og annarra strandminja sem samrýmist verndun 

og sögu viðkomandi staðar. 

 koma á samvinnu við minjasöfn og aðrar opinberar stofnanir. 

 koma á samvinnu við erlend strandmenningarfélög, vitafélög og stofnanir með 

sambærileg markmið. Markmið félagsins er einnig að viðhalda handverki og 

annarri þekkingu á sviði strandmenningar með verndun og nýtingu hennar að 

leiðarljósi, til atvinnuuppbyggingar og nýsköpunar (Vitafélagið - Íslensk 

strandmenning, án árs). 

Tvær greinar í markmiðum félagsins snerta beint það sem fram fer í Akranesvita. 

Annarsvegar þar sem segir að stuðla skuli að verndun vita og hinsvegar að hvetja til  

fjölbreytilegri notkun þeirra. Segja má að notkun Akranesvita sé sannarlega fjölbreytileg en 

eins og komið verður inn á síðar fara þar fram listasýningar, hljómplötuupptökur, 

guðsþjónustur og ýmsir aðrir viðburðir. Þá er hægt að færa rök fyrir því að sú fjölbreytta 

nýting vitans hafi ýtt undir verndun vitanna tveggja á Akranesi en áhugi ferðamanna hefur 

ýtt undir viðhald og endurbætur á vitunum og umhverfi þeirra eins og fjallað verður um 

síðar. 
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4 Rannsóknaraðferðir 

Rannsókn þessi er eigindleg tilviksrannsókn. Eigindlegar rannsóknir eru heildrænar og 

leitast við að ná heildarmynd af tilteknu fyrirbæri, að skilja hlutina fremur en að spá fyrir 

um þá. Það er rannsóknaraðferð sem er samheiti yfir fjölbreytta rannsóknaraðferð, þar sem 

rannsakandinn er aðal rannsóknarverkfærið. Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggjast á 

vettvangsathugunum, einstaklingsviðtölum, rýnihópaviðtölum, myndbandsupptökum og 

persónulegum gögnum  (Sigíður Halldórsdóttir, 2013). 

4.1 Tilviksrannsókn 

Rannsóknin er tilviksrannsókn (e. case study) en tilgangur þeirra er að rannsaka eitt eða 

fleiri tilvik í smáatriðum til að þróa eins ítarlegan skilning og mögulegt er á tilvikinu. 

Tilvikið getur verið einstaklingur, hlutverk, lítill hópur, samtök eða skipulagsheild, 

samfélag eða þjóð eða jafnvel ákvörðun, stefna, ferill eða atvik. Einkenni tilviksrannsókna 

er að tilvik er „eitthvað“ sem þarf að skilgreina fyrst og ákveða síðan hvaða þætti skuli taka 

til greiningar (Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2009).  

Helstu ókostir tilviksrannsókna eru að erfitt getur reynst að draga ályktanir, þar sem 

niðurstöður eiga einungis við um þetta eina tilvik og ekki hægt að alhæfa um önnur tilvik. 

Þá þarf að hafa í huga að þegar lítil tilvik, eða tilvik í litlum samfélögum eru rannsökuð 

geta nöfn, dagar og staðir verið vandmeðfarin. Erfitt getur reynst að dulbúa ummæli þannig 

að lesendur þekki ekki þann sem mælir (Þuríður Jóna Jóhannesdóttir, 2009).  

Tilvikið í þessari ritgerð er uppbygging Akranesvita sem áfangastaðar ferðamanna. Það er 

afmarkað í tíma frá árinu 2012 til dagsins í dag og að miklu leiti bundið við þær athafnir og 

aðgerðir sem Hilmar Sigvaldason, frumkvöðullinn hefur framkvæmt og lýsingu hans á 

þeim áhrifum sem verk hans hafa haft. Engu að síður eru tekin til skoðunar ákvarðanir 
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annarra þar sem þær hafa áhrif á uppbygginguna svo sem styrkveitingar 

Framkvæmdarsjóðs ferðamannastaða og skipulagsákvarðanir Akraneskaupstaðar en án 

þess að líta til þessa ytri þátta væri ekki hægt að lýsa tilvikinu á raunsannan hátt.  

Rannsóknin var framkvæmd í upphafi árs 2017 þó hugmyndin hafi kviknað nokkru fyrr.  

Bæði rannsakandi sem og sá sem ritgerðin snýst um vissu í tæp tvö ár að hún stæði til og 

hefur sú vitneskja orðið til þess að mikið af gögnum hefur safnast hjá báðum aðilum án 

þess að rannsóknin væri formlega hafin.  

4.2 Opin viðtöl 

Tekið var opið viðtal við lykilpersónuna Hilmar Sigvaldason. Hafði rannsakandi fyrirfram 

skilgreindar spurningar sem voru þó aðeins til stuðnings þar sem Hilmar réð för varðandi 

það em sagt var. Eina formlega spurningin sem rannsóknaraðili lagði upp með var „segðu 

mér frá því hvernig þetta hefur nú allt farið fram?“ Viðtalið var í um klukkustund og var 

skrifað upp í kjölfarið. Þá hefur rannsakandi einnig átt mörg óformleg samtöl við Hilmar 

þar sem ýmislegt hefur komið fram sem ekki kom fram í formlega viðtalinu. Hefur allt slíkt 

verið tekið niður í vinnudagbók og haldið til haga.  

Aðrir viðmælendur voru þó nokkrir og voru valdir vegna tengsla þeirra við vitann 

annarsvegar eða við Akraneskaupstað og stjórnsýslu ferðamála hinsvegar. Fengu þeir 

viðmælendur sendan spurningalistann sem fylgir hér með í viðauka 1. Viðmælendur oru 

valdir á þann hátt að einn vísaði á annan þangað til allir sem vísað var á höfðu verið nefndir 

áður. Þeir sem svöruðu umleitunum um að taka þátt í rannsókninni eru allir nefndir hér að 

neðan en haft var samband við fimm aðila til viðbótar sem ekki sáu sér fært að taka þátt.  

Viðmælendur  aðrir en Hilmar Sigvaldason voru: 

 Regína Ásvaldsdóttir, fyrrum bæjarstjóri Akraneskaupstaðar 

 Björn Lúðvíksson, vitafrumkvöðull 

 Sædís Alexía Sigmundsdóttir, verkefnastjóri ferðamála hjá Akraneskaupstað 
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 Ella María Gunnarsdóttir, forstöðumaður menningar- og safnamála hjá 

Akraneskaupstað 

 Ingvar Hreinsson, verkefnastjóri vitamála hjá Vegagerðinni 

 Hannibal Hauksson, fyrrum ferðamálafulltrúi Akraneskaupstaðar 

 Þorgeir Jósefsson, fyrrum formaður stjórnar Akranesstofu  

 

Þar fyrir utan voru skoðaðar fundargerðir Akraneskaupstaðar, fréttatilkynningar, almennur 

fréttaflutningur af ferðaþjónustu í vitanum og fleiri netheimildir.  

4.3 SVÓT greining 

SVÓT greining er aðferð til að draga saman með skilvirkum hætti styrkleika og veikleika í 

innri gerð, ógnanir og tækifæri í ytra umhverfi þess fyrirbæris sem til skoðunar er. 

Greiningin er gott tæki til að sjá stöðu fyrirtækja bæði innan samfélagsins og markaðarins, 

og til að hjálpa til við áframhaldandi þróun. Svót greiningin sem farið verður í síðar í þessu 

riti var unnin upp úr svörum viðmælenda, og mati þeirra á styrk- og veikleikum 

ferðaþjónustu í Akranesvita.  

4.4 Lífssaga 

Þar sem rannsakandi hefur bakgrunn í sagnfræði freistaði það mjög að tengja saman þessar 

tvær fræðigreinar, sagnfræðina og ferðamálafræðina. Sú tenging sem lá beinast við var í 

gegnum lífssöguformið. Að segja sögu ákveðins atburðar, eða í þessu tilviki, uppbyggingar 

í gegnum orð og athafnir einstaklingsins í hans eigin orðum.  

Við gerð lífssögu er ekki farið í viðtöl með fyrirframskilgreindar spurningar enda er það 

saga einstaklingsins sem ræður og því mikilvægt að hann fái að segja hana á þann hátt sem 

honum hentar og hann kýs. Lífssaga segir frá mikilvægum atburðum og reynslu 

einstaklingsins með orðum manneskjunnar sjálfrar. Engu að síður er rannsakandi ekki 

óvirkur þáttakandi, enda fer hann í viðtalið með ákveðið markmið. Rannsakandi leggur upp 

með skilgreindar rannsóknarspurningar og í ákveðnum tilgangi og hafa spurningarnar því 
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tilgang sem stýra viðtalinu að einhverju leiti (Hafdís Ingvarsdóttir, 2013). Þessi tilgangur 

rannsakanda er það sem helst skilur á milli lífssögu og ævisögu (Cresswell, 1998). Ritgerð 

þessi fylgir ekki lífssögu forminu í sinni hreinustu mynd þar sem fléttað er inn í söguna 

öðrum heimildum, en hún byggir engu að síðu á þeim grunni sem hér hefur verið kynntur.  

4.5 Greining gagna 

Frásögn Hilmars af atvikum, viðburðum og því hvernig hann hefur byggt upp 

ferðaþjónustuna í Akranesvita er til grundvallar því sem á eftir fylgir. Önnur gögn svo sem 

umfjöllun fjölmiðla, fundargerðir og viðtöl við aðra heimildarmenn eru notuð til stuðnings 

við frásögn Hilmars. Þá er það upplifun rannsakanda að Hilmari er ekki vel við að setja  

sjálfan sig í fyrsta sæti og hættir honum til að gera lítið úr hlut sínum eða jafnvel sleppa því 

alveg að segja frá aðkomu sinni að ákvörðunum. Því var það rannsakanda mikilvægt að fá 

víðara sjónarhorn, ekki til að draga úr sögu Hilmar heldur til að fylla upp í göt sem gætu 

myndast.  

4.5.1 Helstu takmarkanir 

Helstu takmarkanir við þessa rannsókn liggja á nánd rannsakanda við rannsóknarefnið. Sú 

sem þetta ritar sat á þeim tíma sem hugmynd Hilmars kom fram sem stjórnarmaður í Stjórn 

Akranesstofu, þeirri stjórnsýslueiningu á Akranesi sem á þeim tíma fór með ferða- og 

menningarmál. Einnig sat rannsakandinn sem varamaður í bæjarráði Akraneskaupstaðar. 

Upphaflega hugmyndin sem kom fram var því rædd og tekin til meðferðar á stöðum þar 

sem rannsakandi var og tók þátt í. Var það ein ástæða þess að ákveðið var að senda 

spurningarlista frekar út í tölvutækuformi en að taka raunviðtöl við aðra viðmælendur en 

Hilmar. Á þann hátt var hægt að auka fjarlægð á milli aðila. Ókostur þess er þó að viðtöl í 

formi tölvupósts gefa rannsakanda ekki kost á að fara dýpra í svör viðmælenda. Svör eru 

því oft nákvæmari eða hnitmiðaðri heldur en ella. Þá hefur rannsakandi ekki tök á að fylgja 

eftir spurningum né átta sig á skapi eða líkamstjáningu þess sem rætt er við (Gillham, 

2005). 
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5 Akranesviti sem ferðamannastaður 

Hilmar Sigvaldason er fæddur þann 4. mars árið 1966 á Akranesi. Hann gekk skólaveginn 

á hinn hefðbundna hátt á Akranesi, fór í barnaskólann og svo áfram í Fjölbrautaskóla 

Vesturlands á Akranesi en þaðan útskrifaðist hann árið 1984. Hann fór að vinna í 

Samvinnubankanum, seinna Búnaðarbankanum, og vann þar í rúm 13 ár. Þegar hann hætti 

þar vatt hann kvæði sínu í kross og fór að gera eitthvað allt annað. Hann fór að vinna í 

Norðurál og vann þar til ársins 2014 en þá breytti hann aftur algjörlega til og fór að vinna 

hjá Akraneskaupstað sem starfsmaður íþróttamannvirkja með starfsskyldur við Akranesvita 

(Hilmar Sigvaldason, munnleg heimild, 2017). Hilmar hafði fyrir þann tíma sem hann fór 

að „brölta“ þetta, eins og hann kallar það sjálfur, aldrei unnið við ferðaþjónustu eða komið 

nálægt henni á neinn hátt. 

Þann 24. mars árið 2012 opnaði Hilmar Sigvaldason dyrnar að Akranesvita í fyrsta sinn 

fyrir gestum og gangandi. Vitinn, eitt helsta kennileiti Akraneskaupstaðar, var þá 65 ára. 

Þennan fyrsta dag komu um 200 manns í vitann, aðalega heimamenn og brottfluttir 

Skagamenn. Á árunum 65 sem á undan fóru, frá því að vitinn var reistur, hafði um það bil 

sami fjöldi komið inn í vitann í heildina (Hilmar Sigvaldason, munnleg heimild, 2017). 

Hugmyndin að opnuninni hafði kviknað nokkru áður og verður hún, ásamt því sem fylgdi, 

rakið hér á eftir.  

5.1 Klikkuð hugmynd 

Segja má að 6. október árið 2011 hafi orðið tímamót í lífi Hilmars. Þann dag fór hann eins 

og oft áður í göngutúr með myndavélina sína en hann var á þessum tíma í forsvari fyrir 

áhugaljósmyndafélag Akraness, Vitann. Að þessu sinni gekk Hilmar niður á Breið og niður 

að vitunum. Þegar þangað var komið tók hann fjölda ljósmynda af gamla vitanum sem þá 

var í mjög slæmu ásigkomulagi. Vitinn hafði verið gerður upp af Kiwanisklúbbi Akraness 
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20 árum áður, en síðan þá hafði honum ekki verið haldið við og var umgengni um hann 

mjög ábótarvant (Kristján H. Jóhannesson, 2011). Svo mjög blöskraði Hilmari ástandið á 

vitanum að hann ákvað að birta á fésbókinni mynd, sem hann hafði tekið ásamt eftirfarandi 

texta: 

Skrapp niður á Breið í dag. Tók nokkrar myndir af Gamla vitanum. 

Glæsilegt mannvirki byggt 1918. Kiwanismenn björguðu honum frá 

glötun 1992. Það eru ekki nema 20 ár síðan og þetta merka mannvirki á 

betra skilið en að honum sé sinnt á 20 ára fresti. Ég biðla til Skagamanna 

að sameinast um að gera hann upp hið fyrsta. Veit hreinlega ekki hvað 

hægt er að gera til að vekja menn af værum blundi! (Hilmar Sigvaldason, 

2013) 

Hilmar sat ekki við orðin tóm heldur hafði samband við Morgunblaðið og ákvað að senda 

þeim ljósmyndirnar sem hann hafði tekið. Hann segir sjálfur að hann hafi nú ekki átt von á 

neinum viðbrögðum en slíkt hafi þó ekki reynst rétt. Þann 13. október birti Morgunblaðið 

úttekt á vitanum ásamt myndum frá Hilmari (Kristján H. Jóhannesson, 2011) og þá var 

ekki aftur snúið. Málefni vitanna voru komin efst í huga Hilmars og áttu ekki eftir að víkja 

þaðan aftur.  

Á þessum tíma hafði einnig komið upp sú hugmynd hjá forsvarsmönnum Vitans hvort ekki 

væri hægt að fá lyklana að Akranesvita svo hægt væri að komast þar upp og fá betra útsýni 

yfir neðri hluta bæjarins til að taka myndir. Finnur Andrésson, einn af forsvarsmönnum 

Vitans, hafði samband við Vegagerðina og reyndist þar auðsótt mál að fá lánaða lykla að 

vitanum. Ljósmyndararnir höfðu því aðgang að vitanum og fóru þangað reglulega til að 

stunda iðju sína, að taka ljósmyndir (Björn Lúðvíksson, munnleg heimild, 2017).  

Um svipað leiti auglýsti Akraneskaupstaður eftir hugmyndum bæjarbúa um hvernig auka 

mætti ferðamannastraum til bæjarins. Hafði það verið gert reglulega en nú brá svo við að 

Hilmar var „með vita á heilanum“ eins og hann orðar það (Hilmar Sigvaldason, munnleg 

heimild, 2017).  Hann ákvað því að kasta þeirri hugmynd fram hvort ekki mætti opna 

vitann einn dag fyrir gesti og gangandi. Þótti honum vitinn það tilkomumikill að fleiri en 

ljósmyndararnir ættu að fá að njóta útsýnisins. Hann gekk því á fund bæjarins og fékk það í 

gegn að ljósmyndafélagið fengi að hafa opinn dag í vitanum. Eins og áður sagði varð 24. 

mars árið 2012 fyrir valinu og þótti sú opnun heppnast vel. Þennan fyrsta dag voru þó 



21 

 

nokkrir sem tóku lagið og spiluðu á hljóðfæri, og var ljóst frá upphafi að hljómburðurinn í 

vitanum væri engu líkur (Hilmar Sigvaldason, munnleg heimild, 2017). 

Ekki var þó hugmynd um að hafa slíka opnun reglulega en ljósmyndararnir héldu áfram að 

nýta vitann og eftir því sem á leið vorið gerðist það æ oftar að ferðamenn sem lagt höfðu 

leið sína á Breið urðu á vegi Hilmars sem og annarra ljósmyndara og fengu að kíkja í 

vitann með þeim sem þar voru hverju sinni. 

Hilmar sá fljótlega að eftirspurnin eftir því að komast i vitann, fá að skoða hann að innan 

og kíkja upp, var töluverð hjá innlendum ferðamönnum jafnt sem erlendum. Varð það til 

þess að aftur var leitað til yfirvalda, bæði Vegagerðarinnar sem eiganda vitans og 

bæjaryfirvalda eftir heimild til að hafa opið í vitanum fyrir gesti og gangandi sumarið 2012. 

Þótt flestum þeim sem heyrðu þessa hugmynd og komu að ákvarðanatöku hafi þótt 

hugmyndin góð, þótti fáum hún raunhæf. Þannig segir Björn Lúðvíksson, einn af 

forvígismönnum ljósmyndafélagsins og einn af upphafsmönnum ferðaþjónustu í vitanum: 

„Ég var ekkert viss um að þetta gengi en ákvað að vera jákvæður...“ (Björn Lúðvíksson, 

munnleg heimild, 2017). Þorgeir Jósefsson, sem þá var formaður Stjórnar Akranesstofu 

sem ferðamál heyrðu undir sagði er spurður um hvort hugmyndin hafi þótt raunhæf „Ég 

hafði nú ekki mikla trú á verkefninu þegar ég frétti af því fyrst... Ég varð samt mest hissa 

yfir því að þessi hugmynd skyldi kvikna hjá Skagamanni en ekki einhverjum 

utanaðkomandi“ (Þorgeir Jósefsson, munnleg heimild, 2017). 

Einn var sá maður sem hafði tröllatrú á verkefninu og það var Hilmar. Orð hans lýsa ef til 

vill best hver afstaða hans var 

Ég er náttúrulega svo klikkaður að ég gat ekki annað en látið reyna á 

þessa klikkuðu hugmynd. Ég vissi að þetta væri aðdráttarafl og ég vissi 

að fólk vildi koma. Ég vissi bara ekki alveg út í hvað ég var að koma mér 

miðað við það sem síðan hefur gerst (Hilmar Sigvaldason, munnleg 

heimild,  2017). 

Þrátt fyrir að hugmyndin hafi ekki þótt raunhæf voru flestir sammála um að hún væri 

tilraunarinnar virði. Félagar í áhugaljósmyndafélaginu stóðu því vaktina fyrsta sumarið og 

ferðamennirnir komu. Í heildina komu 2400 ferðamenn árið 2012, og þó talan sé ekki há 
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var þetta langt umfram þær væntingar sem nokkur hafði gert sér (Hilmar Sigvaldason, 

munnleg heimild, 2017).  

5.1.1 Og hvað svo? 

Þegar árið 2013 gekk í garð var árangur Hilmars orðinn öllum ljós. Því var Hilmar 

útnefndur Skagamaður ársins 2012 á Þorrablóti Skagamanna í febrúar árið 2013 en í ræðu 

Regínu Ásvaldsdóttur, þáverandi bæjarstjóra Akraness, kom fram að meginástæða 

útnefningarinnar væri óeigingjarnt sjálfboðaliðastarf sem Hilmar og félagar hans í 

áhugaljósmyndafélaginu hefðu staðið fyrir í vitanum. Með því hefðu þeir náð athygli 

ferðamanna á staðnum en þegar verðlaunin voru afhent, innan við ári eftir þessa fyrstu 

opnun, höfðu um 3000 manns sótt vitann heim (Akraneskaupstaður, 2013).  

Rúmu ári eftir að vitinn var opnaður í fyrsta sinn gerði Akraneskaupstaður samning við 

ljósmyndafélagið Vitann. Samningurinn sem var til þriggja ára fjallaði um hvernig auka 

mætti áhuga bæjarbúa á ljósmyndun og um að festa bæjarbúa á filmu við leik og störf. 

Sérstakur viðauki til eins árs var í samningum sem kvað á um að félagar í 

ljósmyndafélaginu myndu halda Akranesvita opnum fyrir gesti og gangandi daglega það 

sumar frá klukkan 10:00 – 12:00  (Akraneskaupstaður, 2013).  

Fram í október árið 2014 var Hilmar starfsmaður Norðuráls. Eins og gefur að skilja gat 

hann því ekki sinnt vitanum nema á frívöktum og þó aðrir félagar ljósmyndafélagsins væru 

boðnir og búnir að aðstoða þá gerðist það oft að enginn var tiltækur. Það var því ákveðið á 

haustmánuðum að Hilmar yrði starfsmaður Akraneskaupstaðar. Hann var ráðinn til starfa 

við íþróttamannvirki kaupstaðarins og urðu þá hægari heimatökin við að stökkva til og 

sinna vitanum þó ekki væri það þó alltaf hægt. Áfram hélt Hilmar því að sinna starfinu til 

hliðar við sitt aðalstarf (Hilmar Sigvaldason, munnleg heimild, 2017).   

Þann 1. september árið 2016 urðu svo tímamót í sögu ferðaþjónustu í Akranesvita. Þann 

dag hófst föst opnun í vitanum fimm daga vikunnar ásamt því sem upplýsingamiðstöð 

ferðamanna var færð í vitann. Hilmar var ráðinn í fullt starf sem vitavörður. Aðsóknartölur 

í vitanum sýna að full ástæða þótti til að leggja áherslu á vitann af fullum þunga.  
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Tafla 2: Gestakomur í Akranesvita 

Gestakomur í Akranesvita 2012 – 2017 

Ártal 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (jan - mars) 

Fjöldi 2400 4800 7200 9600 14000 2400 

Aukning í prósentum frá fyrra ári   100% 50% 33% 45%   
 

Bæði Hilmar og Sædís Alexía, deildarstjóri ferðamála, eru sammála um að þetta hafi verið 

rétt skref og gott (Hilmar Sigvaldason, munnleg heimild, 2017; Sædís Alexía 

Sæmundsdóttir, munnleg heimild, 2017). Reyndar er það svo að Sædís telur að næsta skref 

verði að vera að tryggja daglega opnum vitans enda er það ekki óalgengt, og kannski frekar 

regla en undantekning, að Hilmar er mættur í vitann til að taka á móti fólki á frídögum 

sínum. „Ég er eiginlega í vandræðum með að fá hann til að vera í fríi“ segir Sædís 

(munnleg heimild, 2017) og lýsir það ef til vill vel hversu mikið Hilmar hefur helgað sig 

starfinu.  

Frá upphafi hafði Vegagerðin lánað vitann endurgjaldslaust en árið 2017 varð breyting þar 

á. Aukinn ágangur ferðamanna hefur óhjákvæmilega í för með sér aukið viðhald og auknar 

kröfur um viðhald. Var sú ákvörðun því tekin að rukka Akraneskaupstað um leigu upp á 

750 þúsund á ári (Ingvar Hreinsson, munnleg heimild, 2017). Varð það til þess að ákveðið 

var að hefja gjaldtöku í vitanum. Er nú hver gestur rukkaður um 300 kr. auk þess sem 

sérstaklega er greitt fyrir leiðsögn fyrir hópa. Segir Hilmar (munnleg heimild, 2017) að 

enginn hafi sett sig upp á móti gjaldtökunni og í raun hafi flestum þótt hún sjálfsögð.  

5.1.2 Lykilatriði við markaðssetningu 

Þegar Hilmar er spurður hvernig hann hafi markaðssett vitann og hvernig hann hafi náð 

þeim árangri sem hann hefur náð er svarið einfalt – á netinu! (Hilmar Sigvaldason, 

munnleg heimild 2017). Hann telur upp nokkur atriði sem að hans mati hafi skipt sköpum 

við að koma vitanum og Breiðinni á framfæri.  

Það fyrsta sem ég gerði var að kaupa gestabók og að stofna fésbókarsíðu. 

Ég hafði ekkert fjármagn til að gera neitt, þetta var allt bara gert í 
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sjálfboðavinnu af okkur hjá ljósmyndafélaginu. Við gátum ekkert farið 

að kaupa auglýsingar, en ég gat notað netið. (Hilmar Sigvaldason, 

munnleg heimild, 2017).  

Fésbókarsíða Akranesvita var sett upp nánast á fyrsta degi. Hana hefur Hilmar notað óspart 

til að auglýsa viðburði, opnunartíma og ýmislegt fleira.  

Hilmar trúir því að besta auglýsingin sé ánægður viðskiptavinur. Hann hefur frá upphafi 

lagt sig fram um að nálgast gesti sína og gefa af sér á allan þann hátt sem hann getur. Hann 

tekur á móti hverjum og einum. Fylgir þeim sem hann getur upp í topp vitans og segir frá 

því sem þaðan sést ásamt sögu Akraness og vitanna. Hann tekur mynd af flestum gestum 

vitans og hvetur fólk til að setja myndir sínar á netið og merkja þær vitanum. Öllum er 

boðið að skrifa í gestabók og hvattir til að skilja þar eftir skilaboð sem og á fésbókarsíðunni 

og öðrum síðum sem leyfa ummæli um heimsóknina. Ummælum þeim sem þannig koma  

og ljósmyndum af kveðjum í gestabókinni deilir Hilmar svo áfram og leyfir á þann hátt 

ánægju gesta að vera sín helsta auglýsing. Þannig hafa myndast tengsl milli Hilmars og 

gesta hans sem hann telur ómetanleg (Hilmar Sigvaldason, munnleg heimild, 2017).  

Hilmar notar netið einnig í öðrum tilgangi. Hann „vaktar“ myndir sem gestir vitans setja 

inn á netið merktar myllumerki (e. hashtag) vitans. Hann leitar uppi síður á netinu, á 

fésbókinni aðallega, sem fjalla um málefni sem hann telur tengjast vitanum og birtir þar 

ljósmyndir af vitanum og þar um kring. Þannig hefur hann fundið erlendar síður 

áhugamanna um vitamál almennt sem og síður ljósmyndara. Hann sendir myndir af 

vitanum á ferðasíður og erlenda fréttamiðla og alla þá staði sem honum dettur í hug að geti 

opnað augu fólks fyrir Akranesvita. Hann vonast til að slíkt muni koma vitanum inn á 

kortið hjá þeim sem eru að skipuleggja ferð til Íslands - eða jafnvel ekki að skipuleggja 

ferð, en gæti dottið það í hug eftir að hafa séð myndina (Hilmar Sigvaldason, munnleg 

heimild, 2017). „Þegar maður er með svona vitadellu, þá notar maður alla miðla til að 

koma sínu viðfangsefni á framfæri. Og það merkilega er að það virkar.“ (Hilmar 

Sigvaldason, munnleg heimild 2017). 

Með þrotlausri vinnu á netinu, með því að deila eigin myndum og annarra hefur Hilmari 

tekist að koma Akranesvita á kortið. Gamli Akranesviti var útnefndur þriðji fallegasti viti í 

heimi af erlendri netsíðu (Mosingenieros.com, án árs) og þegar CNN útnefndi Vesturland 
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einn af 17 áhugaverðustu stöðum heims til að skoða árið 2017 er Akranesviti nefndur sem 

rökstuðningur fyrir valinu (Hetter, Cripps, Shadbolt, Nield og Hunter, 2017).  

5.1.3 Viðburðir 

Viðburðahald hefur verið töluvert í vitanum frá upphafi. Eins og sást á teikningunni af 

vitanum sem birt var hér að framan gefur hæðaskipting vitans möguleika á að fleiri en einn 

listamaður geti sýnt á sama tíma. 

Strax frá upphafi var hljómburður vitans eitthvað sem Hilmar vildi leggja áherslu á. Hann 

fékk fulltrúa tónlistarskólans til að koma og prófa hljómburðinn nokkrum dögum fyrir 

fyrstu opnun. Var mikil ánægja tónlistarfólks með hljómburðinn og hefur því verið lögð 

mikil áhersla á tónlistartengda viðburði (Hilmar Sigvaldason, munnleg heimild, 2017). 

Sumarið 2013 tók hljómsveitin Amiina tónlistarmyndband upp í Akranesvita og sama ár 

var tekið upp tónlistarmyndband við gamla vitann á Suðurflöt. Var það Ólafur Arnalds sem 

það gerði og hefur myndbandið hlotið rúmlega milljón áhorf þegar þetta er ritað (Youtube, 

2013).  Mikið samstarf hefur verið við tónlistarskólann, og hafa til að mynda nemendur 

tónlistarskólans verið fengnir til að spila í vitanum á sumrin sem hluti af bæjarvinnunni 

(Hilmar Sigvaldason, munnleg heimild, 2017).  

Vitinn var hljóðmældur sumarið 2015 og um svipað leiti var sérstakt tónverk samið fyrir 

vitann. Verkið er eftir Ásbjörgu Jónsdóttur tónskáld og ber titilinn I am a lighthouse. 

Verkið var flutt við góðar undirtektir í tvígang í vitanum og má nálgast upptökur af þeim 

flutningi á YouTube (Hilmar Sigvaldason, munnleg heimild 2017).  

Einn stærsti viðburðurinn sem haldinn hefur verið í vitanum eru tónleikar Fjallabræðra en 

þeir sungu í vitanum þann 3. júlí árið 2014. Kórfélagar voru um 40 og gestir vel á þriðja 

hundrað. Talið er að um 250 manns hafi verið inni í vitanum og fjöldi gesta stóð úti og 

hlustaði (Hilmar Sigvaldason, munnleg heimild, 2017). 

Myndlistasýningar hafa verið um 20 í vitanum frá upphafi. Stefna Hilmars er að leggja 

áherslu á listamenn af Akranesi og hafa þeir verið um helmingur þeirra sem sýnt verk sín 

þar. Má þar helst nefna Hrönn Eggertsdóttur, Bjarna Þór og Ernu Hafnes. Þá hafa einnig 
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verið sýnd í vitanum verk eftir erlenda listamenn, meðal annars frá Bandaríkjunum og 

Ungverjalandi. Þeir erlendu listamenn sem sýnt hafa í vitanum hafa sumir hverjir komið 

þangað sem ferðamenn og heillast svo mjög af staðnum að þeir hafa óskað eftir að fá að 

koma aftur með sýningu (Hilmar Sigvaldason, munnleg heimild 2017).  

Þann 28. febrúar árið 2016 var haldin guðsþjónusta í Akranesvita þar sem Sr. Þráinn 

Haraldsson predikaði. Hugmyndin að guðsþjónustunni kom frá Sveini Arnari 

Sæmundssyni (organista Akraneskirkju) sem ákvað að nefna hana við Hilmar. 

Hugmyndinni var vel tekið og ekki leið á löngu þar til búið var að ganga frá öllum lausum 

endum svo hægt væri að halda messu í turninum. Um 70 manns sóttu messuna og var mjög 

vel af henni látið (Hilmar Sigvaldason, munnleg heimild, 2017). Mjög svo reyndar að óskir 

hafi komið upp um að viðburðurinn verði endurtekin enda fjöldi fólks sem ekki sá sér fært 

að mæta á þessa fyrstu messu í vita á Íslandi svo vitað sé.  

Messan er hinsvegar ekki eini trúarlegi viðburðurinn sem haldinn hefur verið í vitanum. 

Þann 9. júlí árið 2016 var fyrsta skírnin sem vitað er um að hafi farið fram í vita 

framkvæmd í Akranesvita. Aftur var það sr. Þráinn sem sá um athöfnina en hann skírði 

unga snót sem fékk nafnið Lotta Ósk (Skessuhorn, 2016). Vitandi af þessu þótti 

rannsakanda  forvitnilegt að heyra hvort eitthvað fleira stæði til í þessum anda. Hilmar 

sagðist vera í sambandi við aðila sem hafi áhuga á að halda brúðkaup í eða við Akranesvita 

sumarið 2017. Svæðið bjóði upp á möguleika á brúðkaupum, þar sem brúðhjónin gætu 

gengið eftir trébrúnni að útsýnisskífunni þar sem þau yrðu gefin saman og gamli vitinn 

væri svo í hlutverki altaristöflunnar. Þegar viðtalið var tekið var skipulagið þó ekki komið 

á það stig að Hilmar væri til í að uppljóstra neinu (Hilmar Sigvaldason, munnleg heimild 

2017).  
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Mynd 2: Mögulegt brúðkaupsstæði 

Þann 18. apríl árið 2017 varð þessi draumur Hilmars að veruleika. Þýskt par, hérlendis á 

vegum ferðaskrifstofunnar Katla Travel, var gefið saman af fulltrúa sýslumanns í fjörunni 

neðan við vitann. Veðrið var ekki eins og best er á kosið, en kannski ekki annars að vænta 

á Íslandi í apríl. En brúðhjónin voru sæl og glöð og Hilmar í skýjunum.  

 

Mynd 3: Brúðkaup við vitann 
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5.1.4 Óvænt áhrif 

Opnun vitans fyrir ferðamenn hefur haft ýmsar afleiðingar í för með sér, margar hverjar 

sem ekki hefði verið hægt að sjá fyrir og varla ímynda sér eins og Hilmar orðar það. Þannig 

var í september árið 2014 gefið út frímerki með mynd af Akranesvita með 240 kr. verðgildi 

eða fyrir 50 gr. sendingu utan Evrópu (Frímerkjasalan, 2014).  

Segja má að Akranesviti  hafi áunnið sér ákveðinn stall í undirmeðvitund Akurnesinga og 

bæjaryfirvalda. Árið 2014 setti Akraneskaupstaður nýja vefsíðu í loftið þar sem 

Akranesvita er gert hátt undir höfði í hönnun síðunnar. Þannig má sjá borða með mynd af 

vitanum í bakgrunni á öllum síðum og á mynd hér að neðan má sjá hvernig vitinn birtist 

þeim sem ramba inn á síðu sem ekki er virk lengur (Akraneskaupstaður, án árs).  

 

Mynd 4: Vitinn í nýju hlutverki 

Á haustmánuðum árið 2016 var mannauðsstefna Akraneskaupstaðar kynnt. Þar voru gildin 

sem sett voru fram jákvæðni, metnaður og víðsýni. Þegar stefnan var kynnt myndrænt er 

það Akranesviti sem er látinn tákna víðsýni (Akraneskaupstaður, 2016).  
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5.2 Uppbygging á Breiðinni 

Töluverð uppbygging hefur verið á Breiðinni frá því að Hilmar hóf þetta „brölt sitt“ eins og 

hann kallar það. Farið hefur verið í heildarskipulag svæðisins en nýtt deiliskipulag var 

samþykkt fyrir svæðið árið 2014. Í deiliskipulagstillögunni segir: 

Markmið deiliskipulagsins er að bæta aðstöðu á svæðinu til útivistar og 

fræðslu um sögu svæðisins með því að endurgera trönur, Flauju, 

stakkstæði og gamla varnagarða, byggja upp stíga, stæði og útsýnispalla 

ásamt upplýsingaskiltum og salernisaðstöðu.  

Stuðla verður að verndun umhverfisins með vel skilgreindu stígakerfi en 

með bættu aðgengi og opnum leiðum er hægt að fjölga þeim gestum sem 

koma og njóta svæðisins eða nýta sér það til útivistar árið um kring. 

(Landslag ehf, 2014) 

Þessi uppbygging hefur átt sér stað vegna þeirrar vinnu sem Hilmar fór af stað með og 

vegna þess að aðrir gripu boltann á lofti. Kaupstaðurinn hefur sótt um fjölda styrkja til 

uppbyggingar á svæðinu og hefur fengið þó nokkra. Í kaflanum hér á eftir verður fjallaðu 

um þrjá stærstu styrkina. Segja má að uppbygging Breiðarinnar sýni svo um munar trú 

annarra á því starfi sem þar hófst með einni „klikkaðri hugmynd“ (Hilmar Sigvaldason, 

munnleg heimild, 2017).  

5.2.1 Styrkir 

Akraneskaupstaður hefur hlotið þrjá stóra styrki til nýtingar á Breiðarsvæðinu. Þann fyrsta 

fékk kaupstaðurinn árið 2013 úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða, upp á 3.4 milljónir 

króna en hann var veittur vegna áðurnefndrar deiliskipulagsvinnu, landlagshönnunar og 

framkvæmda. Í tilkynningu um úthlutun segir að markmið úthlutunar sé að bæta ásýnd og 

aðkomu að svæðinu, auka afþreyingu sem og að stuðla að faglegri uppbyggingu 

ferðaþjónustu á Akranesi (Ferðamálastofa, 2013).  

Þann 28. febrúar árið 2014 var  Minningarsjóði Jóns Gunnlaugssonar útvegsbónda og 

Guðlaugar Gunnlaugsdóttur húsmóður frá Bræðraparti á Akranesi formlega slitið, en 

Bræðrapartur er næsta jörð við Breiðina. Eignum sjóðsins, um 120 milljónum króna, var 



30 

 

úthlutað til ýmissa verkefna á Akranesi, flestum tengdum slysavörnum og björgunarmálum 

og þótti því við hæfi að 10 milljónir króna færu til endurgerðar gamla vitans á Akranesi 

(Akraneskaupstaður, 2014).  

Árið 2015 fékk Akraneskaupstaður hæsta styrk sem úthlutað var úr Framkvæmdarsjóði 

ferðamanna það árið eða 12 milljóna króna styrk. Styrkveitingin var til  yfirborðsfrágangs 

göngustíga, göngusvæða og búnaðar á lóð. Verkefninu var ætlað að efla svæðið sem 

útivistarsvæði, að gera söguna sýnilegri og að styrkja menningarlegt gildi Breiðarinnar. Þá 

var því ætlað að auka aðdráttarafl svæðisins fyrir ferðamenn sem og að tryggja öryggi og 

aðgengi fyrir alla (Akraneskaupstaður, 2015). 

5.3 Horft til framtíðar 

Þó enginn geti sagt til um hvað framtíðin ber í skauti sér fyrir Akranesvita þá er þó hægt að 

horfa til nánustu framtíðar. Sumarið 2017 verður vitinn opinn alla daga og ráðgert er að 

tónlistarviðburðir verði í vitanum alla virka daga. Unnið er að því að setja upp sýningu um 

vitasögu Akraness auk þess sem verið er að skipuleggja ljósmyndasýningu með myndum af 

öllum vitum landsins (Hilmar Sigvaldason, munnleg heimild, 2017).  

Unnið er að því að setja upp þjónustuhús við vitann. Húsin, sem í raun eru viðarklæddir 

gámar til að falla vel að umhverfinu, munu hýsa meðal annars salerni og leysa þannig af 

lausa kamra sem staðið hafa á svæðinu, auk þess sem skrifstofa vitavarðar og 

upplýsingamiðstöð ferðamanna munu færast yfir í húsin  (Akraneskaupstaður, 2017).  

Þá mun Vegagerðin ráðast í endurbætur á nýrri vitanum í sumar. Farið verður í 

múrviðgerðir auk þess sem hann verður málaður bæði að innan og að utan (Ingvar 

Hreinsson, 2017).   

Ef til vill er best að horfa til styrkleika og veikleika ferðaþjónustu vitans til að átta sig á í 

hvaða átt er best að fara og hvað réttast væri að leggja áherslu á. Hvað ber að leggja áherslu 

á þegar næstu skref eru tekin og er eitthvað sem þarf að forðast. Slíkt verður gert í 

kaflanum hér á eftir.   
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5.3.1 SVÓT 

SVÓTgreiningin hér að neðan byggir á svörum viðmælenda, bæði Hilmars og annarra.  

Tafla 3: SVÓTgreining 

 

5.3.2 Styrkleikar 

Þegar viðmælendur voru beðnir um að nefna styrkleika vitans sem ferðamannastaðar var 

margt týnt til. Nálægðin við hafið og þá um leið öldurnar og brimið. Útsýnið af toppnum er 

nefnt af mörgum enda sést í góðu veðri þaðan yfir í Reykjanesið öðru megin og vestur á 

Snæfellsnes hinu megin. Það að ferðamennska í vitanum sé bæði ný og fersk er mönnum 

einnig hugleikið, þarna sé hægt að gera ýmislegt sem ekki sé hægt að gera annarstaðar og 
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upplifa þannig eitthvað einstakt. Það sé hægt að njóta friðarins og vera laus við áreiti 

umhverfisins. Þá er hljómburðurinn í vitanum nefndur af mörgum.  

Það er hinsvegar eitt sem allir viðmælendur nefna sem styrkleika ferðaþjónustu í vitanum 

og það er frumkvöðullinn og vitavörðurinn Hilmar Sigvaldason. Ella María Gunnarsdóttir, 

forstöðumaður menningar- og safnamála - en sýningarhald og tónleikar í vitanum falla 

undir það svið - sagði  „...Hilmar Sigvaldason er karakter sem fólk man eftir og segir frá.“ 

(Ella María Gunnarsdóttir, munnleg heimild, 2017) þegar hún var beðin um að nefna 

styrkleika ferðaþjónustu í vitanum.  

Regína Ástvaldsdóttir, fyrrum bæjarstjóri, segir einn helsta styrkleika vitans vera vitavörð 

með brennandi áhuga á því sem hann gerir og fólkinu sem hann tekur á móti. Sædís Alexía 

Sigmundsdóttir, verkefnastjóri ferðamála og næsti yfirmaður Hilmars segir: „Hilmar er 

aðdráttarafl og lykilmaður þegar kemur að vitanum, hann er drifkrafturinn í þessu öllu 

saman. Hann leggur allt undir fyrir þennan vita.“ (Sædís Alexía Sigmundsdóttir, munnleg 

heimild, 2017). Hannibal Hauksson, fyrrum ferðamálafulltrúi Akraneskaupstaðar, var á 

sínum tíma með starfsaðstöðu í vitanum og stóð vaktir þar með Hilmari. Hann telur Hilmar 

einn helsta styrkleika vitans og segir: 

Hann er opinn og gefur virkilega mikið af sér og fólk elskar það.  Hann 

lætur gesti Akranesvita finna að heimsókn þeirra í vitann skiptir hann 

máli og það er mjög dýrmætt.  Persónuleg samskipti hans eru mjög mikill 

hluti upplifunar gesta Akranesvita. (Hannibal Hauksson, munnleg 

heimild, 2017) 

Svo eins og sjá má virðist það óumdeilt hversu miklu máli Hilmar skiptir fyrir 

ferðaþjónustu í vitanum og upplifun gesta þegar þeir þangað koma.  

5.3.3 Veikleikar 

Þó svo að flestir viðmælendur séu sammála um ágæti ferðaþjónustu í vitanum er hún þó 

ekki án veikleika frekar en önnur fyrirtæki. Þau atriði sem hvað helst eru nefnd þar er 

skortur á salernisaðstöðu. Þó ber að taka það fram að flest viðtölin voru tekin áður en hafist 

var handa við byggingu nýrra þjónustuhúsa á Breið eins og komið var inn á hér áðan og því 
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er það vandamál sem verið er að leysa. Á sama tíma og þjónustuhúsin leysa eitt vandamál 

virðist þau skapa möguleika á öðru vandamáli. Í öðru húsinu verður skrifstofa Hilmars en 

heyrst hafa raddir í þá átt að verið sé að taka sálina úr vitanum með því að færa Hilmar í 

300 metra fjarlægð. Einn þeirra sem rætt var við sagði, gegn ósk um nafnleynd:  

Mér finnst fínt að fá húsin en ef hafa á Hilmar þar þá er sálin farin úr 

vitanum. Það er mikið af upplifuninni við að koma í vitann sem hverfur 

enda er Akranesviti og Akranes orðið þekkt að miklu leyti vegna þess að 

hann er í vitanum og tekur þar á móti fólki, hann er vörumerkið. Ég held 

að upplifunin missi mikið við það (NN, munnleg heimild, 2017). 

Þá gerir Vegagerðin sem eigandi vitans kröfu um að gestir séu undir eftirliti í vitanum 

(Ingvar Hreinsson, munnleg heimild 2017) og spurning hvernig slíkt verður leyst þegar 

skrifstofa starfsmanns er komin út úr vitanum og yfir í annað hús.  

Aðrir hlutir sem nefna má sem veikleika eru að ekki er opið í vitanum nema fimm daga 

vikunnar. Vitinn er lokaður sunnudaga og mánudaga en ásókn ferðamanna virðist ekki 

minni þá daga en aðra. Sædís Alexía, verkefnastjóri ferðamála, segir það eitt helsta 

verkefni yfirvalda að tryggja fjármagn til þessa að tryggja opnun alla daga vikunnar. Þetta 

kalli þó einnig á að tryggja verði að sá aðili sem ráðin yrði til að sinna vitanum þá daga sem 

Hilmar er ekki á vakt, yrði að vera áhugasamur, lifandi og opinn fyrir að sinna þeim sem í 

vitann koma. Þjónustan sem ferðamenn fái megi ekki vera mismunandi (þó líklega verði 

hún það alltaf) eftir því hvenær gesturinn komi.  

Þá vildi Regína Ásvaldsdóttir meina að of mikið væri um að vera í vitanum, sýningar væru 

ómarkvissar og þær ekki nægilega eða rétt kynntar. 

Ég myndi vilja sjá vitann þróast þannig að tónleikar og sýningar væru 

sjaldnar, en það væri  vandað mjög til þeirra, einnig markaðssetningar og 

utanumhalds. Þannig yrði upplifunin mjög fágæt og sterk og það mætti 

gjarnan selja inn á slíka viðburði og jafnvel dýrt (Regína Ásvaldsdóttir, 

munleg heimild, 2017).  

Einn veikleiki vitans er kuldinn í honum. Vitinn var hvorki hannaður né ætlaður til þess að 

fólk dveldi í honum um lengri tíma og getur því orðið ansi kalt á veturna. Flutningur 
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vitavarðar í þjónustuhús er því að vissu leiti mikil bragarbót til að bregðast við þessu, enda 

líklegt að kuldinn angri hann umfram aðra (Hilmar Sigvaldason, munnleg heimild, 2017).  

Að lokum eru öryggis- og aðgengismál í vitanum og svæðinu í kring sögð vera veikleiki. 

Eins og gefur að skilja er vitinn ekki aðgengilegur þeim sem erfitt eiga með gang eða eru 

bundnir hjólastól en tryggja þarf aðgengi allra að svæðinu í kring sem og á jarðhæð vitans. 

Einnig þarf að tryggja betur öryggi ferðamanna uppi á topp vitans en gisið er á milli rimla 

útipallsins. Þá þarf að laga grjótvörn í kringum vitann vegna ágangs sjávar.  

5.3.4 Ógnanir 

Þegar einn fær hugmynd sem gengur vel eru líkur á að annar vilji taka hugmyndina upp á 

sína arma. Það má því segja að ógnanir í umhverfinu séu margar þar sem nóg er um vita á 

landinu, og margir hverjir á stöðum sem nú þegar hafa blómlega ferðaþjónustu. Þannig 

hefur nú verið opnað kaffihús í Garðaskagavita sem og gisting í vitanum í Dyrhólaey. 

Ferðamönnum sem sækja vita heim fer fjölgandi á Íslandi og því þarf ávalt að vera á tánum 

varðandi Akranesvita.  

Fjármunir til að halda vitanum opnum  hefur enn sem komið er ekki verið tryggður nema út 

árið 2017 (Sædís Alexía Sæmundsdóttir, munnleg heimild, 2017). Þó svo að ólíklegt sé að 

vitanum verði lokað, er mikilvægt að hafa í huga að þolinmæði er lykilatriði þegar kemur 

að slíkri uppbyggingu og skapa verður svigrúm til þess að reksturinn fái að vaxa og dafna. 

Hannibal Hauksson, fyrrum ferðamálafulltrúi sagði að stundum þurfi að nota fimm þúsund 

krónur til að hagnast um tíu þúsund krónur og vonandi hafa stjórnendur 

Akraneskaupsstaðar slíkt í huga við ákvarðanartöku um áframhaldandi rekstur vitans.   

5.3.5 Tækifæri 

Tækifærin eru þó einnig mörg. Má þar til að mynda nefna að verið er að byggja upp frekari 

„segla“ á Akranesi og má segja að grundvöllur sé fyrir heimsóknir á Akranes og í vitann 

styrkist til muna með tilkomu þeirra. Í því samhengi má einnig nefna nýja laug, svokallaða 

Guðlaug, sem verið er að byggja upp á Langasandi, en slík laug/pottur verður einstakur á 
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landinu og ætti því að laða að sér ferðamenn (Regína Ásvaldsdóttir, munnleg heimild, 

2017).  

Þá hafa Akraneskaupstaður og Reykjavíkurborg boðið út flóasiglingar á milli þessara 

tveggja sveitafélaga og er áætlað að hefja slíkar tilraunar sumarið 2017. Samið hefur verið 

við fyrirtækið Sæferðir sem hyggst bjóða upp á þrjár ferðir á dag alla virka daga auk þess 

sem í skoðun er að bæta við ferðum um helgar (Guðni Einarsson, 2017). Bjóða slíkar 

siglingar upp á ótal mörg tækifæri fyrir ferðaþjónustu á Akranesi. Þann 22. apríl 

síðastliðinn birtist á fréttamiðlinum Vísi grein um væntanlegar flóasiglingar. Kemur þar 

fram að ferðaþjónustuaðilar á Akranesi sjá fram á að ferðaþjónusta þar eflist mikið með 

nýrri Reykjavíkurferju. Rætt er þar við Eggert Herbertsson, rekstraraðila þriggja gistihúsa, 

en hann telur líkur á að siglingar auki áhuga á dagsferðum á viðburði tengda bæjarlífinu 

(Jón Hákon Halldórsson, 2017).  

Þá nefnir Hilmar að í fyrsta skipti komi nú skemmtiferðaskip á Akranesi (Hilmar 

Sigvaldason, munnleg heimild, 2017). Gert er ráð fyrir tveimur skipum. Annað þeirra mun 

hafa viðkomu á Akranesi í eitt skipti en hitt mun koma 14 sinnum sumarið 2017 

(Skessuhorn, 2017). Er líklegt að slíkt muni auka ferðamannastrauminn í vitann töluvert. 

Að lokum má segja að áhersla starfsmanna Akraneskaupstaðar á markaðssetningu 

Akranesvita til ferðaskrifstofa og ferðaskipuleggjanda bjóði upp á ýmis tækifæri en talið er 

mikilvægt að ná til ferðamanna áður en þeir fara að heiman (Sædís Alexía Sæmundsdóttir, 

munnleg heimild, 2017).  
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6 Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að svara tveimur lykilspurningum. Annarsvegar hvað 

hefur verið gert til að byggja upp ferðaþjónustu í Akranesvita? og hinsvegar  hvert hefur 

hlutverk frumkvöðulsins, Hilmars Sigvaldasonar, verið í þeirri uppbyggingu? Í næstu 

köflum verða dregin saman svörin við þessum tveimur spurningum.  

6.1 Áfangastaðurinn Akranesviti 

Áfangastaður þarf að hafa þrjú lykilatriði var sagt hér að framan, aðstöðu, aðdráttarafl og 

aðgengi. Hér hefur áfangastaðurinn verið afmarkaður sem landsvæðið Breið á Akranesi. 

Stóra aðdráttaraflið þar eru vitarnir tveir, gamli vitinn og Akranesviti. Með opnun 

ferðaþjónustu í vitanum hefur tekist að finna áhuga ferðamanna, sem sýnt hefur verið fram 

á í skýrslunni um íslenska vita og ferðamenn, nýjan farveg. Þar sem áður var hægt að horfa 

á vita utanfrá, skoða arkitektúr og landslag er nú hægt að upplifa vitann innan frá. Fá að 

fara upp í topp og njóta útsýnisins sem er frábært á fallegum degi og njóta viðburða inni í 

vitanum. Þetta er ekki hægt annarstaðar á landinu og verður því að teljast einstakt 

aðdráttarafl.   

Svæðið allt er einnig í mótun. Þar er aðstaða og aðgengi í stöðugri framþróun, breyting á 

deiliskipulagi hefur gert það að verkum að búið er að byggja upp nýja göngustíga, setja upp 

þjónustuhús, sem vígð verða á næstu dögum, og gera svæðið allt aðgengilegra 

ferðamönnum.  

Frá fyrstu hugmynd til dagsins í daga hafa ómældar stundir, hvort heldur sem er hjá 

Hilmari Sigvaldasyni, starfsfólki Akraneskaupstaðar, kjörnum bæjarfulltrúum sem og 

öðrum velunnurum vitanna tveggja, farið í uppbyggingu ferðaþjónustunnar. Allt hefur þetta 
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skilað sér í fjölda viðburða, tónlistarflutnings, myndlistasýninga sem og yfir 40.000 

heimsóknum. Segja má að stundum borgi sig ekki að afskrifa „klikkaðar hugmyndir“.  

6.1.1 Markaðssetning Akranesvita 

Ferðaþjónusta í Akranesvita hefur fyrst og fremst verið byggð upp með því að bjóða upp á 

nýja afþreyingu með persónulegu ívafi. Hilmar hefur lagt áherslu á að nýta samfélagsmiðla, 

á að nota markaðssetningu sem lítið kostar annað en þrotlausa vinnu. Hann hefur afmarkað 

markhópinn sem hann telur líklegastann til að sækja vitann heim, þó alls ekki þröngt. 

Hilmar telur markhópinn vera þá sem hafa áhuga á vitum. Þá sem hafa áhuga á einhverju 

nýju og sérstöku. Þá sem hafa áhuga á tónlist og þá sem hafa áhuga á ljósmyndum. Hann 

hefur einbeitt sér að því að koma vitanum á framfæri við þessa hópa og hefur náð 

undraverðum árangri með óvenjulegri aðferð sinni. Hann hefur einnig lagt áherslu á 

„maður á mann“ kynningar og litið á hvern þann gest sem komið hefur í vitann sem 

mögulegan sendiherra hans. Hver og einn ánægður gestur getur mögulega sent tvo aðra af 

stað og er það reynsla hans að slík markaðssetning skili sér hvað best. Greve og Salaff 

(2003) telja eina mikilvægustu auðlind hvers frumkvöðuls vera tengslanet hans. Hilmar 

hefur gert það að markmiði sínu við markaðssetningu vitans að byggja upp tengslanet sitt 

og ná þannig að stækka stökkpallinn í hverju skrefi.  

6.2 Frumkvöðullinn Hilmar Sigvaldason 

Schumpeter (1947) sagði frumkvöðla vera þá einstaklinga sem kæmu fram með nýjar 

hugmyndir, þá sem breyttu gömlum hugmyndum til að skapa eitthvað nýtt eða nýttu 

hugmyndir á þann hátt sem ekki hefur verið gert áður. Hann sagði frumkvöðla vera þá sem 

sjá tækifæri í mörgu sem þegar er til staðar, tækifæri sem aðrir koma ekki augum á.  

Segja má að þessi lýsing eigi einstaklega vel við Hilmar Sigvaldson. Hann sá tækifæri í 

vita sem var orðinn 65 ára gamall þegar hugmyndin um að nýta hann fyrir ferðaþjónustu 

kviknaði. Akranesviti, líkt og aðrir vitar landsins, var ekki nýr af nálinni en að gestum gæti 

þótt gaman að koma í vitann og fá að skoða hann hafði engum dottið í hug. Í raun þótti 
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fáum það líklegt en Hilmar var tilbúinn að veðja á hugmyndina jafnvel þó öðrum hafi ekki 

þótt hún skynsamleg. Kheneman og Lovello (1994) segja frumkvöðla skynja áhættu á 

annan hátt en aðra. Hilmar var tilbúinn að taka áhættuna, þó var ekki um fjárhagslega 

áhættu að ræða þar sem hann lagði ekki fram fjármagn í hugmyndina. Hinsvegar var 

áhættan af öðrum toga. Hann var tilbúinn að láta reyna á „klikkaða hugmynd“. Tilbúinn til 

að mistakast og verða jafnvel að athlægi en tilbúinn engu að síður.  

Flestir frumkvöðlar eiga fáar auðlindir í upphafi en eru þeir sem geta fengið hagsmunaaðila 

til að sjá sér hag í að veita frumkvöðlinum aðgengi að auðlindum sínum sé verkefnið 

verðugt, viðeigandi eða þarft (Landberg, 2008). Það má með sanni segja að Hilmari hafi 

tekist að opna augu hagsmunaaðila, Vegagerðarinnar og þá sérstaklega Akraneskaupstaðar, 

fyrir auðlindinni Breið og Akranesvita. Þó svo að stjórnendur kaupstaðarins hafi ekki 

endilega séð hag í opnun Akranesvita þegar hugmyndin kom fyrst fram er nú um stundir 

óumdeilt að Breiðin og vitarnir sem þar standa eru stærstu „seglarnir“ á Akranesi og 

ferðamönnum á Akranes hefur fjölgað til muna eftir tilkomu ferðaþjónustu þar. Sagt er að 

ein helsta ógnin sem stafi að starfi frumkvöðla sé að ósamræmi komi upp á milli þeirra sem 

eiga auðlindina og þeirra sem vilja nýta sér hana (Landberg, 2008) en enn sem komið er er 

ekki að sjá að slíkt eigi við í þessu tilfelli.  

Hefðbundnar kenningar segja að frumkvöðlar sé drifnir áfram í von um efnahagslegan 

gróða (Schumpeter, 1947) en ekki er hægt að flokka Hilmar með slíkum frumkvöðlum 

enda hefur hann persónulega hvorki kostnað né hagnað af því að fá ferðamenn í vitann. Má 

jafnvel færa rök fyrir því að árangur ferðaþjónustunnar hafi orðið Hilmari til 

tekjuminnkunar enda færði hann sig úr vaktavinnu í Norðurál yfir í dagvinnu hjá 

Akraneskaupstað. Hvati Hilmars var persónulegri en svo að efnahagslegar ástæður lægju að 

baki. Hann fellur því fremur í flokk lífsstílsfrumkvöðla þar sem hvatar hans eru áhugi á 

ferðaþjónstu og breytingar á eigin högum.  

Morrison (í gegnum Peter, Frehse og Buhalis, 2009) setti fram kenningu sína um að 

áhrifavaldar frumkvöðla séu oftast af þrennum toga, samfélagslegum, efnahagslegum og 

sálrænum og að hvatar geti verið bæði neikvæðir og jákvæðir. Sé frumkvöðullinn Hilmar 

Sigvaldason skoðaður út frá kenningum Morrisons fellur hann í tvo flokka. Áhrifavaldar 
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hans virðast annarsvegar vera jákvæðir samfélagslegir hvatar sem og jákvæðir 

efnahagslegir hvatar. Hann hefur vilja til að byggja upp nýja tegund af afþreyingu sem og 

að auka þjónustu við ferðamenn á svæðinu og hann vill skapa leiðandi og hvetjandi 

menningu á Akranesi þar sem öll ferðaþjónusta fær notið sín og dafnað enda segir hann að 

allt það sem hann geri snúist um að auka ferðaþjónustu á Akranesi í heild en ekki í vitanum 

eingöngu.  

En hvert hefur hlutverk frumkvöðulsins Hilmars Sigvaldasonar verið við uppbyggingu 

ferðaþjónustu í Akranesvita? Niðurstaða þessarar ritgerðar er einföld. Hlutverk Hilmars 

hefur verið lykilhlutverk. Án hans og þeirri elju sem hann hefur sýnt hefði ferðaþjónusta í 

vitanum aldrei orðið að því sem hún er í dag og jafnvel má færa rök fyrir því að hún hefði 

aldrei orðið meira en hugmynd. Hugmynd sem flestir töldu góða en ekkert endilega 

raunhæf. Hann var „karl með klikkaða hugmynd“ en líka karl sem ákvað að taka skrefið og 

henda sér út í djúpu laugina og láta reyna á hugmyndina. Margir sem rætt hefur verið við 

hafa sagt  Hilmar vera „sálina í Akranesvita“, slíkt sé mikilvægi hans fyrir uppbyggingu 

ferðaþjónustu í Akranesvita.  
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7 Lokaorð 

Þegar lagt var af stað í þá vegferð að skrifa þessa ritgerð var hugmyndin að skrifa um 

uppbyggingu Akranesvita sem ferðamannastaðar, kosti hans og galla, og meta hvaða 

lærdóm væri hægt að draga af uppbyggingunni sem nýta mætti við uppbyggingu 

annarstaðar. Litið var svo á að vitavörðurinn væri ágætur til heimildaröflunar enda hefur 

hann verið þátttakandi í vitaverkefninu frá fyrsta degi. 

Eftir því sem rannsóknarefnið var skoðað nánar varð ljóst að saga Akranesvita er ekki 

eingöngu saga áfangastaðar heldur líka saga einstaklings. Vitavörðurinn fór úr því að vera  

heimildarmaður yfir í að vera viðfangsefni. Lífshlaup hans og vitans hafa legið saman 

síðustu fimm árin og, að mati þeirrar sem þetta ritar væri óhugsandi að rekja sögu annars án 

þess að hitt væri til umfjöllunar líka.  

Akranesviti  er ferðamannastaður í örum vexti. Þó starfið þar hafi hafist sem hugsjónarstarf 

hafa yfirvöld á Akranesi áttað sig á þeim gífurlega miklu auðlindum sem  þar eru og hafa 

lagt af stað í uppbygginguna af fullum þunga. Svæðið í kringum vitann tekur örum 

breytingum, og er verið að byggja upp aðstöðu til að þjóna sem flestum á sem bestan hátt. 

Á sama tíma heldur Hilmar Sigvaldason áfram að upphugsa nýjar leiðir til að koma 

vitanum og Akranesi öllu á framfæri. Ef það er eitthvað sem Akurnesingar hafa lært af 

uppbyggingu síðustu fimm ára er það að það borgar sig að hlusta á „karl með klikkaða 

hugmynd“. 
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Fylgiskjöl A 

Spurningalisti til viðmælenda 

 Nokkrar spurningar um þig 

o Nafn 

o Starfsheiti (núverandi/fyrrverandi) 

 Hver er aðkoma þín að ferðaþjónstu í Akranesvita (í nútíð/fortíð)? 

o Hvernig birtist hugmyndin þér upprunalega? 

o Fannst þér hún góð? 

o Fannst þér hún raunhæf? 

 Hverjir eru helstu styrkleikar ferðaþjónustu í vitanum? 

 Hverjir eru helstu veikleikar ferðaþjónustu í vitanum? 

 Hvað, ef eitthvað, telur þú hafa verið lykilatriði við uppbyggingu ferðaþjónustu í 

vitanum? 

 Er eitthvað sem þú getur nefnt sem hefur verið gert sem væri víti til varnaðar fyrir 

aðra sem eru í sömu pælingum? 

 Hver hefur aðkoma Akraneskaupstaðar verið að rekstri ferðaþjónustu í Akranesvita? 

 Hvernig hafa bæjaryfirvöld á Akranesi og/eða þú persónulega séð fyrir sér að 

ferðaþjónusta þróist þar áfram? 

o Hver eru næstu skref? 

 Hversu stór hluti af aðdráttarafli staðarins (ef eitthvað) telur þú vitavörðinn vera?  

 Telur þú að rekstur Akranesvita sem ferðamannastaðar myndi „lifa það af“ að Hilmar 

hætti aðkomu að rekstrinum? 

 Talað hefur verið um að Akranesviti sé orðinn menningarhús Akurnesinga? Telur þú 

að slíkt sé réttmæt lýsing á sýn bæjarbúa? 

 Annað sem þú vilt taka fram.   

 


