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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um þær ólíkur leiðir sem hafa farið fram í safnastarfi á 

Hrafnseyri við Arnarfjörð í minningu Jóns Sigurðssonar. Málefni safnsins hafa verið 

nokkuð á reiki og erfitt að finna þeim fastan stað í stjórnsýslunni. Viðtölunum í ritgerðinni 

er ætlað að gefa einhverja mynd á það starf sem fer fram á staðnum og hvernig hægt sé 

að vinna með minningu Jón Sigurðssonar. Hugmynda og hugsjónastarf ólíkra aðila sem 

koma þar að og þær hindranir sem verða á vegi þeirra. Horft var á starfsemina í sögulegu 

ljósi og í ljósi kenninga um þjóðerni og minnisfræða. Niðurstaðan er sú að minning Jón 

Sigurðssonar, eins stór og umfangsmikil hún er, nær að flakka um þá ólíku staði þar sem 

við sækjum í arfleiðina eins og inn á söfnum. Þó að ræturnar séu sterkar er erfitt að ná 

utan um uppspretturnar.  
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Abstract 

This dissertation attempts to explore over aims and objectives of the Hrafnseyri Museum 

by Arnarfjordur by using a historical and qualitative research approach. There have been 

obstacles creating a stable source around the museum work that has chooses various 

paths to reflect on the legacy and memory of Jón Sigurðsson, that fought for Icelandic 

Independence. The research work was based on contemporary discussion, literature and 

interviews, to give a glimpse on the ideas about Hrafnseyri that are in the community. 

The main conclusion is that memory of Jón Sigurðsson always has agenda, in and for the 

society.  
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Það var eitt sinn fyrir allmörgum árum að eldri maður, sem hafði yndi af því að spjalla 

við börn og reyna ályktunarhæfni þeirra, spurði ungan samferðamann sinn: „Hvert 

fer tíminn?“ Sveinninn ungi hugsaði sig um dágóða stund og svaraði síðan: „Hann fer 

í minningarnar.“ „En hvert fara þá minningarnar?“ spurði maðurinn. Eftir nokkur 

heilabrot svaraði sveinninn: „Þær fara í mannkynssöguna.“ Þetta þótti lífsreyndum 

manni gott svar og sagði börnum sínum, sem síðan hafa sagt það sínum börnum. 

Úr nýársávarpi Vigdísar Finnbogadóttur fyrrum forseta lýðveldisins 1. Janúar 1983  
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Formáli  

 
Leiðbeinanda mínum Sigurjóni Baldri Hafsteinssyni færi ég bestu þakkir fyrir góða 

leiðsögn og reglulega hvatningu og þolinmæði í gegnum árin og fyrst og fremst að hafa 

trú að því að þetta mundi hafast!  Ég vil þakka öllum viðmælendum mínum fyrir að hafa 

tekið vel í beiðni mína um viðtal og sýnt efninu áhuga. Vinnan við ritgerðina hefur tekið 

langan tíma. Fyrir ekki svo löngu var hugmyndin um að ljúka ritgerðar smíðunum aðeins 

draumsýnd ein. Eitt er víst að ritgerðin hefði aldrei verið gædd mörgu af því efni sem 

kemur hér fram því það voru einfaldlega hlutir sem áttu eftir að gerast.  

Ég vil einnig þakka mæðgunum á Laufvangi fyrir alla hjálpina og greiðvirkni meðan ég 

hef dvalið í höfuðborginni, umburðarlyndum vinnuveitanda, Elsu fyrir kaffi peppin á 

bókhlöðunni og yfirlestur. Bróður, mömmu og ekki síst Gísla besta samferðamanns í 

gegnum lífið og börnum okkar þremur fyrir leiðarljósið og Guffu frænku fyrir alla 

kaffibollana, símtölin og stuðninginn færi ég hjartans þakkir.   
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1 Inngangur 

Á þeim tímum sem nú blasa við heimsbyggðinni eru mál innflytjenda, fjölmenningar og 

þjóðrækni sem einna helst fléttast inn í pólitíska orðræðu samfélaga. Hér á Íslandi er það 

engin undantekning, ýmsir miðlar og tákn eru notuð gagngert í þeim tilgangi til þess að 

vekja upp og rækta með fólki tilfinningar, hugmyndir og stuðla að einhverskonar hvata 

sem getur hafáhrif í nærumhverfi fólks. Lítill staður á Vestfjörðum er smá peð í þessu stóra 

tafli alheimsins en fyrir Íslendinga er hann hins vegar táknrænn og í ákveðnum skilningi 

stór. Í krafti pólitískra áhrifa hefur frá lýðveldisstofnun verið uppi sú hugmynd að gera beri 

jörðinni Hrafnseyri hátt undir höfði sem fæðingarstaður eins merkasta manns 

Íslandssögunnar, Jóns Sigurðssonar.Söfn varðveita margt annað en hluti, þau varðveita 

sögur og jafnvel minningar um manneskjur. Söfn varðveita einnig minni ekki bara lands 

heldur gengina kynslóða. Afrekum Jóns Sigurðssonar í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga er 

fagnað árlega þann 17. júní á fæðingardegi hans. Landsmenn hafa sameinast í þeim 

gjörningi  að hylla hann á þessum degi frá lýðveldisstofnun. Jóni hefur verið reist líkneski 

og minningarsteinar líkt og þekkist í Evrópulöndum og víða þegar látnum þjóðhetjum er 

sýnd virðing. Minning og líkneski Jóns hefur verið tekið traustataki af ýmsum og ólíkum 

aðilum. Jón hefur tekið þátt í mótmælum og vakið athygli í baráttu fyrir mannréttindum. 

Jón hefur meðal annars klæðst bleikum kjól og komið sér fyrir í hjólastól með hjálp 

myndvinnsluforrita. Í kringum minningu hins látna fer fram misvirk og misáberandi 

starfsemi. Árið 1980 var reist safn í minningu Jón Sigurðsson hér á landi. En um það bil 

tveimur áratugum áður hafði Jónshúsi verið komið á fót í fyrrum vistarverum Jóns 

Sigurðssonar í Kaupmannahöfn, þar sem hann bjó lunga af sinni lífstíð og sína síðustu 

ævidaga. 

Saga Hrafnseyrar nær hins vegar lengra aftur en að lífssögu Jóns Sigurðssonar. Mikið 

lengra. Þar hafa verið háðar baráttur milli lífs og dauða. Ábúendasagan er löng eða allt frá 

landnámi. Vestfirðir þykja vera langt í burtu í dag á reykvískan mælikvarða en fjarlægðin 

hefur þó breyst umtalsvert með lagningu vega og bættum samgöngum og þegar hægt 

varð að keyra á milli fjarða í stað þess að treysta á öldur hafsins. Það hefur þó reynst einn 
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helsti baggi safnsins á Hrafnseyri, eftir stofnun þess, að það er úr alfaraleið og samgöngur 

reynast erfiðar nema rétt yfir hásumarið.  

Safn Jóns Sigurðssonar og starfsemi þess á Hrafnseyri er umfjöllunarefni þessarar 

ritgerðar. Safn með stórar sögulegar skírskotanir sem þarf þó að heyja sínar baráttur á 

sviði safna og menningarmála, og að finna sér stað í nærumhverfinu á Vestfjörðum og á 

landsvísu. Starfsemin á Hrafnseyri hefur dafnað og þrifist undir hugsjónavængjum örfárra 

einstaklinga. Einstaklinga sem hafa haft margar og jafnframt mismunandi hugmyndir um 

starfsemina á Hrafnseyri. Þær eiga þó það sameiginlegt að vilji er til þess að auðga skuli 

staðinn lífi og ljá honum þýðingu fyrir samtímann og komandi kynslóðir.  

Sérstök nefnd var skipuð árið 1945 sem fékk heitið Hrafnseyrarnefnd. Hennar 

hlutverk var að standa vörð um hagsmuni Hrafnseyrar og minninguna um fósturjörð Jóns 

Sigurðssonar. Nefndin sat ekki aðgerðalaus. Frá stofnun lýðveldisins hafa verið reist 

minningarmörk af fjölbreyttum toga á staðnum til að halda vitundinni um Jón Sigurðsson 

á lofti. Nánar verður gerð skil á þeim minningarmörkum í efnistökum ritgerðarinnar. Áður 

hefur verið nefnt að það voru örfáir einstaklingar sem voru hvað „iðnastir“ að búa til og 

framkvæma þá starfsemi og þá framsetningu á Hrafnseyri sem þekkist í dag. Þeir aðilar 

sem ýttu hugmyndinni úr vör voru ötulir og eljusamir. Hjarta þeirra sló ef til vill hraðar en 

annarra þegar minnst var á þjóðhetju Íslendinga og það var eflaust þessi auka taktur 

þeirra sem veitti þeim meðbyr og kraft til að koma sínum hugmyndum á framfæri við 

ríkisstjórn Íslands og framkvæmdavaldi fjársýslunnar, stuttu eftir stofnun Lýðveldisins 

Íslands árið 1944.  

Landslag Hrafnseyrar og ímynd hefur mótast með tímanum eftir því hversu þétt eða 

laust handabandið milli stjórnmála og fjármála hefur verið. Framan af hafði Hrafnseyri á 

árum áður ekki sterka stöðu sem prestsetur og átti sér ekki viðreisnar von nema til kæmu 

prestar sem náðu til sveitunga sinna til þess að styrkja og hlúa að innviðum guðdómsins. 

Böðvar Bjarnason prestur var einn þeirra sem sat í prestakalli Hrafnseyrar í rúmlega 40 ár 

eða á árabilinu 1901-1942. Böðvar var mikil áhugamaður um Jón Sigurðsson og störf hans 

og hélt hann minningu Jóns á lofti. Böðvar var hvatamaður að því að haldin var 

héraðshátíð í tilefni af því að 100 ár voru liðin frá fæðingu Jóns Sigurðssonar og honum 

var reistur bautasteinn árið 1911 á Hrafnseyri. Steininum var með erfiðismunum rúllað úr 

grjótgarði fyrir ofan bæjarstæðið, niður brekkuna hjá bænum og á minningarmarkið er 
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greyptur eirskjöldur eftir Einar Jónsson myndhöggvara. Tímamót einhvers konar, hvort 

sem það hafa verið fæðingardagar eða ártíðir, eru einmitt tilefni fyrir fólk að koma saman 

og minnast. Þegar líða tók á 20. öldina höfðu slíkar samkomur fest sig í sessi á Hrafnseyri 

og þá tengdar við líf og störf Jóns Sigurðssonar. Á staðnum var reist veglegt húsnæði sem 

átti að gegna margþættu hlutverki; vera samkomuhúss, dvalarstaðar fyrir staðarhaldara 

og jafnframt voru uppi hugmyndir um að húsnæðið ætti að hýsa einhverskonar 

skólastarfssemi. Eftirlíking af gamla burstabænum sem stóð á Hrafnseyri, og fyrirmynd 

æskuheimilis Jóns, var byggður á staðnum árið 1997. En honum var fundinn staður þar 

sem talið er að gamli bærinn hafi verið og þjóðhetjan slitið barnskónum. Kirkjan á 

staðnum, sem hefur í aldanna rás orðið fyrir hinum ýmsu áföllum, fokið og verið komið á 

stall aftur, hefur færst með tímanum og samkvæmt nýlegum fornleifarannsóknum er hún 

nú þvert á hin gamla kirkjugarð sem er frá upphafi byggðar við Arnarfjörð.1 

Á sjöunda áratugnum varð uppi fótur og fit þegar áformað var að reisa kapellu á 

Hrafnseyri og rífa átti kirkjuna sem stóð á sama túnblettinum. Eftir kröftug mótmæli 

Hrafnseyrarsóknar var fallið frá þeim framkvæmdum og standa tvö guðshús á jörðinni. 

Áðurnefnd Hrafnseyrarnefnd og áhrifamenn innan hennar fóru fram á minnis og 

merkisdögum í tengslum við ártíðir og afmælisdaga sem snertu Jón Sigurðsson eða 

lýðveldið. Þeir lögðu til að fengnir voru peningar til þess að gera tímamótum vegleg skil. 

Til að standa straum af þessum verkefnum var oft gripið til fjármagns úr ríkissjóði eða 

öðrum sjóðum, en einnig var oft efnt til samskota í héraði eða á landsvísu. Hafist var 

handa við að reisa byggingu á árunum 1956-1957 með fjármunum úr minningarsjóði frú 

Dóru Þórhallsdóttur fyrrverandi forsetafrúr. Maður hennar Ásgeir Ásgeirsson 

alþingismaður Vestur – Ísafjarðarsýslu og forseti Íslands á árunum 1952 – 1968, var í 

forsvari fyrir því að Hrafnseyrarnefnd var komið á laggirnar og gegndi hann sjálfur 

formennsku í nefndinni til dánardags. Ásgeir sat í nefndinni sem alþingismaður og forseti 

og hafði staða hans í þjóðfélaginu og áhrif eflaust sitthvað að segja um hve mikil 

uppbygging varð á Hrafnseyri er fram liðu stundir. Umtalið og orðræðan um Hrafnseyri 

og tengsl Jóns Sigurðssonar við hann fékk byr undir báða vængi með jafn áhrifamikinn 

mann í forsvari og Ásgeir var á sínum tíma. En það sem meira er,  Ásgeir var sem næstan 

                                                        
1 Fyrirlestur Margrétar H. Hallmundardóttur, Á vestfirska fornminjadeginum á Suðureyri, ágúst 2018. 
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hugfanginn af þessum forvera sínum sem hafði farið fram sem þingmaður Vestur- 

Ísafjarðarsýslu líkt og Ásgeir tæplega öld áður.  

Segja má að Jón Sigurðsson og minning hans hafi verið Ásgeiri hugleikið áhugamál. 

Hann fylgdi hugsjónum hans í þágu lýðræðis, málfrelsi og þekkingu á fólki og 

þjóðarhögum. Samferðamenn Ásgeirs í Hrafnseyrarnefnd og þeirra sem tóku sæti í 

nefndinni er á leið seinni helming 20. aldar voru ekki bara tengdir pólitískum böndum því 

fjölskyldutengslin voru einnig sterk við skipan í nefndina. Er engu líkara en að þeim aðilum 

hafi runnið blóðið til skyldunnar og sem dæmi má nefna að Þórhallur Ásgeirsson tók við 

formennsku í nefndinni við fráfall föður síns. Ágúst Böðvarsson var einnig skipaðu í 

Hrafnseyrarnefnd, en hann var sonur séra Böðvars prests á Hrafnseyri og sat við hlið 

Þórhalls þegar mest bar á framkvæmdum nefndarinnar á Hrafnseyri. 

Frá því að Hrafnseyrarnefnd var stofnuð hefur það ætíð verið hugmyndin að koma á 

fót þar safni tileinkað Jóni og sjálfstæðisbaráttunni.2 Það var hins vegar ekki fyrr en 

rúmlega þremur áratugum eftir að nefndinni var komið á fót, að safnið leit dagsins ljós. 

Útbúin var sýning um þátt Jóns í húsnæðinu að Hrafnseyri, en hún opnaði árið 1980 og 

stóð næsta óbreytt til ársins 2011. Árið 2011 var opnuð ný sýning í tilefni að því að 200 ár 

voru liðinn frá fæðingu Jóns Sigurðssonar.3 

 Staðarhaldarar hafa verið tveir frá því að safnið var opnað, báðir með ríkan áhuga á 

viðvangsefninu en hafa mismunandi hugmyndir um hverskonar hlutverki það eigi að 

þjóna í samfélaginu. Þeir eiga það þó sameiginlegt að hafa reynt að stýra rekstri safns með 

erfiðan rekstrargrundvöll. Líkja má þeim erfiðleikum við áreynslu við að komast í gegnum 

þykkan og stóran snjóskafl hvert einasta starfsár. Fjölmargt hjálpast að við að gera 

aðstæðurnar til reksturs á staðnum erfiðari en ella. Til að mynda telja margir sig vera í 

þeirri stöðu að eiga rétt á því að lýsa skoðunum á öllu því sem við kemur Jóni Sigurðssyni, 

fjarlægðin frá höfuðborginni og þar með stjórnsýslunni, sem og landfræðileg einangrun 

frá greiðfæru vegakerfi landsins stóran hluta af árinu. Að sama skapi hefur Hrafnseyri og 

sú starfsemi þar hefur þrifist ekki fengið þann sess í þjóðarsálinni sem væntingar hafa 

                                                        
2 Páll Björnsson, Jón forseti allur?, 188. 
3 Skiptar skoðanir eru á notkun orðsins safn yfir örsýningar eða setur. Slík tenging hefur náð yfirhöndinni þegar talað er 

um Hrafnseyri og sýninguna þar miklu frekar en að höfða til þeirrar greiningar að tala um það sem minningasetur eða 
sýningu ef skilgreina það eftir fræða reglum. Ég mun halda í þá „gömlu“ skilgreiningu að tala um starfsemina á 
Hrafnseyri í þeirra mynd sem því var ætlað að vera, sem safn um minningu Jóns Sigurðssonar. 
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staðið til. Einn viðmælanda minna hafði það á orði að Hrafnseyri við Arnarfjörð væri 

böðuð dýrðarljóma ef nálægðar við höfuðborgarsvæðið nyti við. Það væri þá styttra í 

ýmsa þjónustu, starfsfólk og ekki síst fjármagn. Allar leiðir að styrkingu innviða fyrir 

starfsemina væru þannig greiðari.  

Nafn Jóns Sigurðssonar hefur tengingu víða í íslensku samfélagi. Háskóli Íslands hefur 

lagt sitt lag við að viðhalda stöðu hans í íslenskri núvitund með að koma á fót 

prófessorsstöðu í hans nafni við skólann. Forsaga stöðunnar á sér rætur í starfseminni á 

Hrafnseyri. Hugmyndin var að prófessorinn hefði aðstöðu á Hrafnseyri og myndi þannig 

styrkja ímynd staðarins. Sú hugmynd kom frá staðarhaldara og formanni 

Hrafnseyrarnefndar þá, Eirík Finn Greipssyni. Jóhanna Sigurðardóttir þáverandi 

forsætisráðherra hafði flutt ræðu árið 2011, þegar liðinn voru 200 ár frá fæðingu Jóns 

Sigurðssonar, sem hafði gefið forsvarsmönnum Hrafnseyrar vonarneista um að finna 

mætti starfseminni fastan sess í háskólasamfélaginu og myndi þannig tryggja stöðu 

staðarins. Það hefur loðað við staðinn að reynst hefur erfitt að finna honum stöðugan 

grundvöll til að starfa á eða með. Safnastarfsemin hefur ekki náð traustum 

rekstargrundvelli og veitt staðnum nægilegan styrk, heldur hefur hann þurft að fá meðbyr 

í einhverskonar formi sem erfitt hefur reynst að finna flöt utan um. Prófessorsstaðan olli 

vonbrigðum því aftur urðu hugmyndirnar eftir í Reykjavík og áttu að eflast þar. Það reynist 

óneitanlega erfitt að gefa orðum viðmælanda míns, Eiríks Finns Greipssonar ekki gaum 

um að ef safnið væri í Reykjavík og nágrenni þá væri kannski heimurinn í kringum 

fæðingarstað þjóðarhetjunnar öðruvísi en hann er í dag. Er þessi hugsun skoðun eða 

staðreynd?  

Til þess að rýna í safnastarfsemi á Hrafnseyri verður að líta til margra þátta. Horfa 

verður til staðarins í sögulegu ljósi, hvernig þjóðfélagið og tíðarandinn var á þeim tíma 

sem hugmyndin um að hefja starfsemi á staðnum hófust. Hvað gerðist á þeim tíma sem 

tók að hefja vísi af því sem kallað er setur eða safn á staðnum? Hverjir voru það sem tóku 

þátt í því, hefðu einhverjar breytur orðið til þess valdandi að ekkert hefði orðið úr 

starfseminni eins og hún er í dag? Skipti það máli hverjir það voru sem áttu hugmyndirnar, 

peningana eða hvar þeir voru staðsettir í pólitík? Hefði kannski verið betra að endurhanna 

æskuheimili Jóns á safni í Reykjavík? Hver er staðan í dag og hvert er staðurinn að fara inn 

í 21. öldina?  
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Það er í mörg horn að líta og sjónarmiðin eru ólík þegar kemur að starfinu. Á heildina 

litið er eins og þeir ólíku hugmyndaþættir sem koma að safninu séu einhverskonar steinn 

í götu þess, framþróun á einum þætti stöðvar hinn og það virðist erfitt að finna flöt til 

þess að vinna saman úr þessum ólíku þáttum hvort sem það snýr að menningarheimum, 

þjóðernishyggju, pólitík, innflytjendum, þjóðernisrækt, þjóðfélagshyggju, ferðamennsku, 

hugarfarssögu, minni og gleymsku og þjóðmenningu Íslendinga. Hver þáttur gerir kröfu 

um að vera sýnilegur og vill segja ákveðna sögu. Rætur starfseminnar á Hrafnseyri þarf að 

skoða með opnum hug með tilliti til þeirra þátta sem vilja komast að.  

Að framanverðu hef ég reifað eitt og annað sem sýnir fram á sérstöðu Hrafnseyrar og 

vandasamt verkefni fjölmargra aðila við að finna hugsjónum um starfsemi þar farveg. Efni 

þessarar ritsmíðar byggist á því að skoða sumar af þessum flækjum í sögulegu ljósi, sem 

og að beina sjónum að samtímalegum sjónarmiðum er varða Hrafnseyri og tengingu 

staðarins við minningu Jóns Sigurðssonar. Pólitík, í víðum skilningi þess orðs, kemur sterk 

við þá sögu. Til að varpa ljósi á skoðanir í samtímanum um staðinn og hlutverk hans sem 

minning um Jón Sigurðsson, mun ég reiða mig á viðtöl við einstaklinga sem starfað hafa 

við safnið, sem og fólk sem hefur ákveðnar skoðanir á því hvernig staðurinn eigi að vera 

og fyrir hvað hann geti staðið. Áður en ég vík mér að þeim þáttum, er mikilvægt að huga 

að framkvæmd rannsóknarinnar og fræðilegu samhengi hennar. 
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2 Framkvæmd rannsóknar 

Til þess að að fá sem gleggsta mynd af hugsjónum og hugmyndafræði starfseminnar á 

Hrafnseyri var horft til þess sögulega og leitað til lesefnis um Jón Sigurðsson og Hrafnseyri. 

Merkilegt rit Böðvars Bjarnasonar um ábúenda og svæðissögu Hrafnseyrar og bækur 

Guðjóns Friðrikssonar, Einars Laxness og Egils Jónassonar Stardal um Jón forseta voru 

megin heimildavettvangur í sögulegu ljósi. Einar Laxness gaf út bókina Jón Sigurðsson 

forseti: yfirlit um ævi og starf í máli og myndum árið 1979. Einar var einnig 

stjórnarmeðlimur í Hinu íslenska þjóðvinafélagi sem Jón Sigurðsson var einn af 

stofnaðilum að. Í ritdómi Egils J. Stardal um bók Einars segir Egill; „Án þessa framtaks 

Einars hefði aldarártíð runnið hjá án þess að minningu hans hefði verið nokkuð sómi 

sýndur nema með blaðagreinum og öðru skyldugu tyllidagaskvaldri.“4 Tveimur árum síðar 

heiðrar Egill minningu Jóns og gefur út bókina, Forsetinn: Jón Sigurðsson og upphaf 

sjálfstæðisbaráttunnar.  

Vettvangur minnisfræða og kenningar í stjórnmálafræði hvað varða þjóðerni og 

þjóðerniskennd voru skoðaðar. Minnisfræði fjallar um það sem tekur sér festu í því sem 

hefur verið kallað þjóðarvitund og þjóðir bera áfram til næstu kynslóða sem sögulegan 

menningararf svo dæmi sé tekið. Tímaritið Ritið birti safn greina í 1. tölublaði árið 2013, 

er fjalla um minni og gleymsku. Þar eru umræður um menningarlegt minni og 

minnismenningu Íslendinga. Fræðilegar umfjallanir á þessu sviði hafa lengið heillað 

rannsakanda síðan að hún hóf nám í safnafræði. Jón Karl Helgason og Páll Björnsson hafa 

stundað rannsóknir á þjóðernisvitund og minni, og hafa bækur þeirra á þeim vettvangi 

aukið skilning á samspili minnis, þjóðerni og þjóðrækni. Það er ekki síst umfjöllun þeirra 

um það hverjir það eru sem fara með vald minninganna hér á landi sem hefur verið 

áhugaverð og gagnleg við mótun þessa verkefnis. Stuðst er við rannsóknir Guðmundar 

Hálfdanarsonar sem tengjast stjórnmálum, þjóðfélaginu og þjóðernisvitund, sem og 

kenningar Maurice Halbwachs, Aleidu og Jan Assmann um sameiginlegar minningar hópa 

og þjóða. Fræðilegar umfjallanir Silke Arnold-de Simine og Paul Williams hafa einnig 

reynst gagnlegar við að varpa ljósi á miðlun minninga á söfnum. Einnig var stuðst við 

                                                        
4 Ritdómur Egill Jónasson Stardal um bók Einars Laxness. Jón Sigurðsson forseti birtist í tímaritinu Saga 
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sögulegar heimildir á borð við Alþingistíðindi en sú útgáfa er góð heimild um samtöl 

manna sem stóðu að því að koma upp starfsemi á Hrafnseyri.  

Einnig voru tekin opin viðtöl við einstaklinga úr ólíkum áttum með það að markmiði 

að fá álit og sjónarmið samtímamanna á starfsemi Hrafnseyrar og hvaða þýðingu hún 

hefur í dag. Rætt var við eftirfarandi aðila: Finnbogi Hermannsson, rithöfundur sem sat í 

afmælisnefndinni árið 2011 fyrir hönd Vinstri grænna, þrátt fyrir að hann kenni sig ekki 

við neinn stjórnmálaflokk. Hann hefur fjölbreytta reynslu á sviði fjölmiðla, skrifaði í 

fréttablöð og starfaði lengi við svæðisútvarp Vestfjarða sem fréttamaður. Eiríkur Finnur 

Greipsson sat í Hrafnseyrarnefnd og var síðasti formaður nefndarinnar. Hann starfaði við 

bæjarpólitík á Ísafirði meðan hann bjó á Flateyri og var fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í 

nefndinni. Eiríkur Finnur taldi sig hafa komið starfseminni í öruggar hendur með að binda 

endi á starfsemi nefndarinnar hvað varðar málefni Hrafnseyrar. Lilja Rafney Magnúsdóttir 

er núverandi þingmaður á Alþingi fyrir Vinstri græna og kemur úr Norðvesturkjördæmi. 

Lilja Rafney hefur alla tíð búið á Suðureyri við Súgandafjörð. Rætt var við Lilju til þess að 

fá sjónarhorn hennar sem stjórnmálamanns út frá Norðvesturkjördæmi, þeim landshluta 

sem safnið tilheyrir. Jón Sigurpálsson var, þegar viðtalið var tekið, forstöðumaður 

Byggðasafns Vestfjarða. Rætt var við Jón um möguleika Hrafnseyrar, hvaða merkingu 

hann leggur í safnið og aðkomu Ísafjarðarbæjar að málefnum þess. Páll Björnsson skrifaði 

bókina Jón forseti allur? og kom þar með aðra og fjölbreytta sögusýn á líf og „framhaldslíf“ 

Jón Sigurðssonar. Í viðtalinu var komið inn á helstu niðurstöður hans í rannsóknum á Jóni 

Sigurðssyni. Peter Weiss forstöðumaður Háskólaseturs Vestfjarða vinnur á vettvangi þar 

sem alþjóðlegir nemendur leita á slóðir strjábýlar byggðar til að nema haf og 

strandsvæðastjórnun og sjávartengda nýsköpun. Peter er þýsk ættaður og hefur bæði 

hnattræna og staðbundna sýn á Hrafnseyri. Peter hefur vanið komur sínar á Hrafnseyri 

árlega með útskriftarhópa frá Háskólasetrinu þar sem þeir hafa sína útskriftarathöfn með 

hefðbundnum ræðum og hátíðarhaldi á staðnum í tengslum við 17. júní. Valdimar J. 

Halldórsson er staðarhaldari á Hrafnseyri. Fyrsta viðtalið mitt var tekið við Valdimar síðla 

árs 2017 en það seinna á upphafsdögum Hörpu á þessu ári 2019. Valdimar hefur verið 

staðarhaldari á Hrafnseyri frá árinu 2005 og unnið að fjölbreyttu námskeiðahaldi á 

staðnum ásamt því að hafa umsjón með húsnæði og ferðamannastraumi til staðarins.  
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Viðtölin gengu í sjálfu sér flest öll vel. Þau voru bæði mislöng og misjöfn að gæðum. 

Það var ekki notast við staðlaðar spurningar heldur stuðst við frjálst flæði viðmælanda og 

rannsakanda með útgangspunkt í tilteknu viðfangsefni. Viðmælandinn réði þar með 

ferðinni og fram komu ólík, fjölbreytt og víðsýn sjónarmið og álit um Hrafnseyri og 

þýðingu hans. Viðtölin áttu sér stað á Ísafirði, Suðureyri, Akureyri og Reykjavík. Þau voru 

tekin upp í heimahúsum, vinnustöðum og kaffihúsi í miðbæ Akureyrar. Rannsakandi 

sóttist eftir viðtali við Hallgrím Sveinsson fyrrverandi staðarhaldara safnsins. Merkja mátti 

á svörum hans að hann hefði ekki áhuga á því að viðtal væri tekið við hann. Hann virtist 

áhugasamari um að senda mér efni í gegnum tölvupóst og sagði að margar umfjallanir 

væru að finna á veraldarvefnum eftir hann sjálfan og aðra sem fjalla um aðkomu hans að 

staðnum þau ár sem hann dvaldi þar. Unnið var úr heimildum sem hann sendi og það efni 

notað hér til umfjöllunar. Tveir viðmælendur sendu að auki gögn er varða störf þeirra og 

samskipti við mismunandi hagsmunaaðila í tengslum við Hrafnseyri. Viðtölunum er raðað 

niður eftir yfir hvaða tíma þau voru tekin á vinnuferlinu, ein undantekning er seinna 

viðtalið við Valdimar sem fylgir fyrra viðtalinu við hann.   

Áhugi var á að taka fleiri viðtöl og skoða aðrar leiðir varðandi samanburð á 

starfseminni. Það hefði hins vegar þyngt róðurinn til muna og ritgerðin orðið 

umfangsmeiri en ella. Nöfn sem komu upp í því samhengi voru Jóhanna Sigurðardóttir, 

alþingsmaður og fyrrverandi forsætisráðherra. Ólína Þorvarðardóttir þjóðfræðingur og 

fyrrverandi alþingsmaður, Guðmundur Hálfdanarson, prófessor í sagnfræði og gegnir 

prófessor embættis Jóns Sigurðssonar við Háskóla Íslands. Jón Páll Halldórsson og 

Guðfinna Hreiðarsdóttir fyrrverandi nefndarmenn Hrafnseyrarnefndar til að mynda. 

Áhugavert hefði verið að taka við umfjöllunar stöðu Reykholts og bera saman við stöðu 

Hrafnseyrar. Í Reykholti er Snorrastofa, menningar og miðaldasetur og heitir í höfuðið á 

Snorra Sturlusyni. Snorri Sturluson var sagnaritari, fræðimaður, skáld og 

stjórnmálamaður. Reykholt er þekkt sem gamalt höfuðból, kirkjusetur og 

heimavistarskóli. Hlutverk Jóns og Snorra í þjóðarsögunni eru að efnisatriðum ekki svo 

ólík, þeir skilja báðir eftir sig arfleið fræðastarfa og voru velmetnir af samferðamönnum 

sínum. Þrátt fyrir að vera ekki við hringveginn, liggja leiðir vel að Reykholti frá 

höfuðborginni, eitthvað sem mætti kalla ferðamannaleið. Áhugavert hefði verið að ræða 

í þessu samhengi spurningar á borð við: Hvað útskýrir sterka stöðu Reykholts í 

samanburði við Hrafnseyri? Er það einungis falið í vegalengdinni á milli höfuðborgarinnar 
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eða mætti fjalla um aðrar breytur sem gætu haft þar áhrif og mögulega gefið starfseminni 

á Hrafnseyri byr undir báða vængi? Þessar vangaveltur þurfa hins vegar að bíða betri tíma. 

Gengið var að einhverju leyti útfrá því að finna mætti aðrar ástæður en vegalengdina fyrir 

núverandi skoðunum á hlutskipti Hrafnseyrar. Viðtölin varpa ljósi á fjölskrúðugt 

hugmyndasafn sem tengjast staðnum og minningastarfi í tengslum við Jón Sigurðsson.  
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3 Minningarsöfn 

Í tímans rás hefur mannfólkið í gegnum aldirnar bundist stöðum, byggingum, svæðum, 

náttúrunni með öll sín blæbrigði af tilfinningaböndum. Umhverfið fyllist af táknum. 

Táknin taka á sig ýmis form: Steina, styttur, húsbyggingar, læki og grasbletti til að mynda. 

Táknin hjálpa til við að binda huglægt mat við efni og viljann til þess að gleyma engu. Paul 

Willams fjallar um minningarsöfn í bók sinni Memorial Museums: The global rush to 

commemorate atrocities. Þar fjallar hann um minningarsöfn og heldur því fram að vegur 

slíkra safna sé vaxandi út um allan heim, ekki síst söfn sem tengd  eru minningum um 

voðaverk. Umfjöllun um minningar og minni þýðir að verið er að greina hvernig fólk 

upplifir, tengist og lýsir fortíðinni. Rannsóknir á minni greina frá minnisfrásögnum og 

umræðum með það að markmiði að rannsaka sameiginleg sambandstengsl milli minnis 

og sjálfmyndar, að tilheyra einhverjum félagslega og þeirrar hugmyndarfræði.5 Lifandi 

manneskjur eru á milli þess skammlífa og langlífa, milli minninga sem eru við að fjara út 

og þess sem er meitlað á spjöld sögunnar.6 Hér og nú er sá staður sem fólk sameinast á 

og gefur tækifæri til endurspeglunar, stoppa, staldra við og hugsa. Á það ekki síst við um 

minningarsöfn. 

 Minnisvarði eða minnismerki þjóna oft  þeim tilgangi að vera minni eða minning til 

fólks um ákveðnar persónur eða atburði. Williams segir að sumir vilji aðgreina 

minnisvarða og minnismerki byggt á pólitískri virkni þeirra. Minnismerki á þá að vera tákn 

þess að syrgja og missa, en minnisvarði táknar mikilleika eða hugrekki. Það er þó hægt að 

greina virkni beggja í ýmsum tilfellum svo að þessi aðgreining sé nokkuð loðin. Samkvæmt 

þessu er minnisvarði skúlptúr, bygging eða jarðneskt merki sem er hannað í þeim tilgangi 

að minnast. Hver er þáttur safns í þessum skilningi? Safn eins og við þekkjum það er 

stofnun helguð safnkostinum, varðveislu, rannsóknum, sýningum og kennslufræðilegri 

túlkun á hlutum með vísindalegu, sögulegu og listrænu gildi.7 Söfn hafa verið liður í að 

skapa ímynd þjóðfélagshópa þar sem þeir geta sameinast í að auðkenna sig sem heild í 

                                                        
5 Silke Arnold- de Simine, Mediating Memory in the Museum, 19. 
6 Paul Williams, Memorial Museums, 1.  
7 Paul Willians, Memorial Museums, 8.  
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gegnum þekkingu, gildi og venjur og sameiginlega arfleið. Hópur einstaklinga nær 

tengslum í gegnum þjóðarhugtakið og hugmyndina um sameiginlegar minningar úr 

fortíðinni. Minningarsöfn gegna því hlutverki að miðla og hefur Silke Arnold-de Simine 

fjallað um það í sínum verkum. Hún heldur því fram að á nítjándu öld hafi verið horft á 

minnisvarða og söfn sem tæki til þess að skilgreina þjóðerni með því að liðin tíð eða 

atburðir fengu frásagnarblæ píslarvotta eða hetjudáða sem hvetji til stolts sem og 

ótvíræðrar auðkenningar við þjóðina. Minningarsöfnum hefur með þeim hætti verið falið 

það hlutverk að vera samviska samfélagsins8. Í þessu samhengi er fróðlegt að líta til orða 

Guðmundar Hálfdanarsonar prófessors í sagnfræði um aðkomu þjóðarinnar á 

Lýðveldishátíðina á Þingvöllum árið 1994 þar sem samviska samfélagsins birtist í einni af 

sínum fjölbreyttu myndum: „Það sem dró fólk að var fremur skylduræknin - þ.e einlægur 

vilji fólks til að játa þjóðinni og landinu hollustu sína - auk þess sem þátttaka í hátíðinni 

færði mönnum heim sanninn um að þeir tilheyrðu hópi, þjóðinni, sem á sér heildarvitund 

ofar vitund einstaklinganna.“9   

Silke Arnold- de Simine telur að það sem einkennir það sem hún kallar  alþjóðlegt 

fyrirbæri, og á þá við minningarsafnið, sé sláandi póstmódernísk breyta. Þar á hún við að 

vikið sé frá sögunni sem ráðandi þætti í orðræðunni um fortíðina til þeirra þátta sem 

skilgreina hugmyndafræði minnisins. Að skilgreina söfn sem rými minnis þýðir að bæði 

minni og minningar verða viðeigandi á mismunandi stigum.10 Minnið er gert skiljanlegt 

með því að birtast í gegnum gagnkvæm samskipti fortíðarinnar við nútímann og nútímans 

við fortíðina. Það hvetur til hugleiðinga um tilfinningalega og hugmyndafræðilega 

fjárfestingu lifandi fólks í fortíðinni.11  

Minningarsöfnin eru vettvangur kynslóða til að deila sjálfsmynd sinni til næstu 

kynslóða, vitneskju, þekkingu, tækifærum og bæta sögulegan skilning á samfélagi liðinnar 

tíðar.Til þess að hafa sameiginlega sjálfsmynd, er álitið að hópar þurfi að eiga 

sameiginlega túlkun á atburðum og reynslu sem hefur mótað hópinn í gegnum tíðina. 

Sameiginleg viðhorf gegna mikilvægu hlutverki til að tryggja tilfinninguna um samveru og 

                                                        
8 Silke Arnold- de Simine, Mediating Memory in the Museum, 119.  
9 Guðmundur Hálfdanarson, Hvað gerir Íslendinga að þjóð?, 30. 
10 Silke Arnold- de Simine, Mediating Memory in the Museum, 11.  
11 Silke Arnold- de Simine, Mediating Memory in the Museum, 19. 
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menningarlega samstöðu sem er álitið mikilvægt í myndun hverskonar þjóðarvitundar.12 

Minni hefur þar með áhrif á félagslega meðvitund samfélaga. Samfélög leggja sig eftir því 

að minnast sögulegra atburða og sporgöngumanna, sem taldir eru að hafa haft áhrif á 

mótun samtímans og sjálfsmynd fólks. Hræðsla við að minningar fjari út og gleymist er 

tengd þeirri upplifun að tapa sjálfsmyndinni.13  

Silke Arnold-de Simine segir að sú saga eigi við hið liðna sem talið er viðeigandi, fortíð 

sem er valin til þess að minnast og gerð eftirminnileg á meðan aðrir sögulegir atburðir 

einfaldlega gleymast, eru útilokaðir eða vísvitandi gerðir tilhæfulausir. Minningarathafnir 

eru þar með fastar í siðferðislegum vanda, sem er að sé dýrmætum minningum leyft að 

hverfa eða gleymast með iðkendum sínum er það á sama tíma talið dæmi um 

ábyrgðarleysi og jafnvel ógn. Það að ákveða að halda í vissar minningar en ekki aðrar, felst 

í því sem kallað er ferli auðkenningar, því að velja og miðla sem setur fram siðferðisleg 

viðfangsefni.14 

Þegar fjallað er um minningarsöfn er mikilvægt að ræða þjóðerni og þjóðernisstefnu 

í því sambandi. Allt eru þetta skyldar hugmyndir um hvernig maðurinn hagar sér 

samkvæmt ákveðnu táknkerfi og hvernig hann lagar táknkerfið að þeim hugmyndaheimi 

sem hann býr að í samskiptum og í samfélaginu: Joep Leerssen er hollenskur fræðimaður 

sem hefur leitast við að gera skil á þjóðernisstefnu og ræktun menningar. Mat Leerssen 

segir að þjóðernisstefna eigi sér rætur í hugmyndinni um ræktun og að hægt sé að 

kortleggja ræktunina sem tiltekið samansafn sjónarmiða.15  Guðmundur Hálfdanarson 

segir að megineinkenni þjóðernisstefnu sem pólitískrar hugmyndafræði sé að hún 

hlutgeri huglæga vitund. Hún breytir með öðrum orðum pólitísku vali í staðreyndir, þ.e í 

stað þess að túlka þjóðina sem félagslega siðvenju telja þjóðernissinnar hana eðlislægan 

þátt í mannlegu upplagi.16 Leerssen segir einmitt að kjarni þjóðernishyggju, sé hugmyndin 

um þjóðina sem samansafn fólks með „sérstætt eðli“, tungumál eða söguvitund. 

Guðmundur telur að þessi hugmynd hafi verið eitt helsta hlutverk þjóðernis í 

nútímasamfélögum og bindi einstaklinga saman til að fórna hagsmunum sínum fyrir 

                                                        
12 Sara McDowell, Heritage, Memory and Identity, 41.  
13 Silke Arnold- de Simine, Mediating Memory in the Museum,11. 
14 Silke Arnold- de Simine, Mediating Memory in the Museum, 17. 
15 Joep Leersen, Þjóðernisstefna og ræktun menningar, 190. 
16 Guðmundur Hálfdanarson, Hvað gerir Íslendinga að þjóð?, 28. 
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heildina. Þessi tilfinning hefur oft haft mjög jákvæð áhrif á vöxt og viðgang 

nútímasamfélaga, ekki síst vegna þess að hún vinnur gegn upplausn sem getur fylgt örum 

samfélagsbreytingum.17 Minningar þjóðarinnar eru skráðar til þess að byggja upp 

samkennd og samstöðu.18 Einkenni sameiginlegra minninga er ekki síst það að þær, eins 

og minningar almennt tengja saman fortíð og samtíð, og þannig skapa þær þá hugmynd 

meðal fólks að sagan myndi stöðugan flaum frá uppsprettu hópsins til samtímans.19    

Maurice Halbwachs var franskur félagsfræðingur og skrifaði áhrifamikið rit um 

sameiginlegt minni, On collective memory. Þar setur hann fram þá kenningu að samhliða 

einstaklingsminni sé til hópminni og að einstaklingsminni geti jafnvel ekki verið til án 

hópminnis og mótist þar af leiðandi af því. Með öðrum orðum, minni er í eðli sínu 

félagslegt fyrirbæri.20 Pierre Nora, franskur sagnfræðingur, hefur stuðst við kenningar 

Halbwachs um sameiginlegt minni og haldið því fram að “minningastaðir” hafi tekið við 

af lifandi samfélagsminningum eftir að nútíminn rann upp. Minnisstaðir, segir Nora, 

byggjast ekki á raunverulegum minningum heldur tilbúnum og áhuganum að minnast 

einhvers sem tengt er ákveðnum stað.21 

 Í umfjöllun sinni um sameiginlegt minni og tilvist þess, spyr Silke Arnold-de Simine 

hvort að sameiginlegt minni sé myndlíking fyrir tilteknar menningarlegar framsetningar 

eða er það leiðsagnaregla (e. heuristic) sem hjálpar til við að skynja þessi form frá öðrum 

aðferðum svo sem hugmyndasögu. Sameiginlegt minni getur átt sér upphaf í pólitískri 

goðsögu, sem frásögn um fortíð samfélags sem samanstendur af mjög sértækum 

atburðum sem hafa getu til að virkja tilfinningar og búa til eða breyta viðhorfum meðal 

þess samfélags.22  

Fleiri skilgreiningar hafa þróast innan minnisfræða. Jón Karl Helgason 

bókmenntafræðingur fjallar um hugmyndir Assmann hjónanna, Jan og Aleida, um 

menningarlegt minni í bókinni Ódáinsakur; helgifesta þjóðardýrlinga. Þar eru hugtök eins 

og minningarmörk og bakjarla menningarlegs minnis. Í bókinni varpar hann ljósi á það 

                                                        
17 Guðmundur Hálfdanarson, Hvað gerir Íslendinga að þjóð?, 30. 
18 Guðmundur Hálfdanarson, Sameiginlegar minningar og tilvist íslenskrar þjóðar, 306.  
19 Guðmundur Hálfdanarson, Sameiginlegar minningar og tilvist íslenskrar þjóðar, 307. 
20 Gunnþórunn Guðmundsdóttir og Daisy Neijmann, Af minni og gleymsku, 5. 
21 Gunnþórunn Guðmundsdóttir og Daisy Neijmann, Af minni og gleymsku, 6. 
22 Silke Arnold- de Simine, Mediating Memory in the Museum, 21. 
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félagslega hlutverk sem „ódauðlegir“ einstaklingar leika í stórum og smáum samfélögum. 

Ástæðan fyrir skrifum hans voru deilur sem fyrirhuguð útgáfa á nýjum tíu þúsund króna 

seðli með mynd af Jónasi Hallgrímssyni vakti árið 2012. Jón Karl greinir umræðuna með 

því að nota þrjá þætti menningarlegs minnis: minningamörkum, tengsl þeirra við ósýnileg 

og borgaraleg trúarbrögð og loks bakjörlum (e. patrons) menningarlegs minnis.  

Titil greinarinnar fær Jón Karl frá tékkneska rithöfundinum Milan Kundera og vísar til 

þess greinarmunar sem Kundera gerir á tvenns konar ódauðleika; litla ódauðleikanum, 

sem felst í minningu í huga þeirra sem þekkja eða þekktu viðkomandi einstakling 

persónulega, og stóra ódauðleikanum, sem felst í minningu í huga þeirra sem ekki þekktu 

hann. Meginmarkmið Jón Karls er að sýna fram á hvernig þeir sem eignast hlutdeild í stóra 

ódauðleikanum verða hluti af menningarlegu minni tiltekins samfélags. Í greininni hugar 

hann sérstaklega að þeim þrískiptum leiðum sem taka mið að greiningu 

bókmenntafræðingsins Andrés Lefevere, en þær eru; leiðir sem eru færar til þess að halda 

minningu tiltekins einstaklings á lofti, hugmyndir eða gildi sem viðkomandi er gerður að 

fulltrúa fyrir, og loks, aðilar eða öfl sem hafa tækifæri til að rækta eða bæla niður slíkar 

minningar.23 Rætur minnismenningar eða menningarlegu minni  liggja í þeirri 

skilgreiningu Jan Assmann að minnismenning sé félagsleg skuldbinding sem tengist 

tilteknum þjóðfélagshópi og hverfist við spurninguna: hverju má hann ekki gleyma? Svarið 

við þeirri spurningu leiðir að kjarnanum í sjálfsmynd hópsins. Assmann lítur á 

minnismenningu sem altækt fyrirbæri og er ástæðan sú að þjóðfélagshópar geta hvorki 

myndast né viðhaldist án slíks siðferðislegs skylduboðs.24 Að mati Jan og Aleida Assmann 

er menningarlegt minni búið til og viðhaldið á grundvelli félagslegra menningarstofnanna 

og getur þar með aðeins verið til í einhverskonar miðluðu formi.25  

 Meginhlutskipti Hrafnseyrar er að minnast persónu úr fortíðinni sem hafði 

margvísleg áhrif á sögu lands og þjóðar. Þar er að segja, að sameinast um minningu 

manns, Jóns Sigurðssonar, sem með lífi sínu, orðum og gjörðum fékk viðamikið hlutverk í 

þjóðarsögunni. Guðmundur Hálfdanarson minnist á Jón Jónsson Aðils og orða hans um 

að rök Jóns forseta hafi kveikt bál af þeim neista sem bjó í hjörtum landsmanna. Ekkert 

                                                        
23 Jón Karl Helgason, Stóri Ódauðleikinn, 83. 
24 Marion Lerner, Staðir og menningarlegt minni, 10. 
25 Assman í Silke Arnold- de Simine, Mediating Memory in the Museum, 22.  
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hafi verið öflugra, segir Guðmundur, til þess að vekja ættjarðarást og þjóðrækni í 

brjóstum manna en þekking á sögu ættjarðarinnar.26 Jón Sigurðsson lagði grundvöll að 

sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Hugsjónir hans urðu fræ í hugum manna er héldu áfram 

með þá sýn að veruleikinn væri svo að á Íslandi væri þjóð á valdi annarrar þjóðar og 

sameinuð gæti þjóðin viðhaft alla burði til að standa á eigin fótum. Staðan í íslensku 

samfélagi á nítjándu öld var sú að fólkið var smám saman nær þeim áþreifanlega veruleika 

í hugum landsmanna að verða að sjálfstæð þjóð.27   

Minni um Jón Sigurðsson hefur bundið íslensku þjóðina saman sem hóp. Minning Jóns 

hefur verið ræktuð af öflum og aðilum hér á landi líkt og Jón Karl greinir frá um þá sem 

ýta undir eða í standa í vegi fyrir ræktun menningarlegra minninga um tiltekna 

einstaklinga eða atburði.28 Það voru aðilar sem í ljósi pólitískrar stöðu sinnar höfðu slík 

áhrif að geta tekið minningu Jóns með sér inn í stofnun lýðveldisins. Nafn Jóns 

Sigurðssonar hafði áhrif í gegnum þingræður þessara aðila og hafði vald til þess að fá 

peninga úr ríkissjóði til framkvæmda í hans nafni. Segja má að Ásgeir Ásgeirsson, 

alþingismaður og síðar forseti, hafi í krafti stöðu sinnar náð að leggja sitt af mörkum í því 

sem Guðmundur Hálfdanarson kallar „andleg sjálfstæðisbarátta“29 eða baráttunni fyrir 

íslenskum sérkennum með því að styrkja stöðu Jóns Sigurðssonar í íslenskri samvitund 

þess tíma. Það að þjóðir rækti með sér sögulega ábyrgð lýsir sér í skrifum Einars Laxness í 

lok bókar sinnar um Jón þar sem hann segir að: „Líf og starf Jóns er dýrmætur hluti af 

sögulegum arfi Íslendinga og hversu vel hans er geymt sker úr um örlög þjóðar hans í nútíð 

og framtíð.“30  

  

                                                        
26 Guðmundur Hálfdanarson, Hvað gerir Íslendinga að þjóð?, 25.  
27 Guðmundur Hálfdanarson, Hvað gerir Íslendinga að þjóð?, 29. 
28 Jón Karl Helgason, Stóri Ódauðleikinn, 94. 
29 Guðmundur Hálfdanarson, Sameiginlegar minningar og tilvist íslenskrar þjóðar, 313. 
30 Einar Laxness, Jón Sigurðsson forseti, 182. 
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4 Jón og Hrafnseyri 

Áður en farið verður í það að skoða starfshætti eða tilkomu þeirrar stofnunnar sem Safn 

Jón Sigurðssonar er verður að byrja á því að skýra örlítið hvers vegna slík starfsemi er þar 

yfir höfuð – á landsvæði þar sem ógerlegt er að treysta á áreiðanlegar samgöngur nema 

rétt yfir sumarmánuðina. Eftirfarandi spurningar eru leiðandi fyrir umræðuna hér á eftir: 

Af hverju er safn að finna á Hrafnseyri? Stendur og fellur starfsemin á Hrafnseyri með 

hugsjóninni einni saman? Hver er þessi hugsjón og hvað hafa mismunandi aðilar innan 

þjóðfélagsins haft um hana að segja? Til þess að fá svar við þessum spurningum þarf að 

skoða innviði sögunnar, bæði að því sem við kemur staðnum og manninum sem þar 

fæddist og fékk nafnið Jón Sigurðsson.  

4.1 Jón Sigurðsson  

Jörðin við Hrafnseyri á sér langa og viðburðaríka sögu allt frá landnámi. Landnáma segir 

frá landnámi í Arnarfirði og mun jörðin hafa borið nafnið Eyri við Arnarfjörð til forna.31 

Það voru Án rauðfeldur Grímsson og Grelöð Bjartmarsdóttir sem námu land og reistu bú 

á Eyri um eða rétt fyrir 900.32 Strax í upphafi eru það ekki bara sögulegar persónur sem 

marka staðinn, og minning þeirra og saga gerð ódauðleg í örnefnum staðarins, heldur er 

það einnig skoðun þeirra á staðnum sem er áhugavert að taka tillit til. Eftir nokkurt 

búsetubras þá er Grelöðu Bjartmarsdóttur ljóst að hún vilji til frambúðar setjast að á 

eyrinni vegna hunangs ilmar úr grasi.33  

Böðvar Bjarnason prestur, sem þjónaði hátt í 40 ár söfnuðinum við 

Hrafnseyrarprestakall, skrifaði bókina Hrafnseyri, fæðingarstaður Jóns Sigurðssonar og 

lýkur því verki árið 1950. Þar rekur hann sögu ábúenda og presta sem hafa dvalið á 

Hrafnseyri frá upphafi til hans tíma. Samkvæmt rannsóknum Böðvars er ábúandinn á eftir 

landnámsparinu Sveinbjörn Bárðarson, sem bjó þar á síðari hluta 12. aldar.34 Sveinbjörn 

var sonur Bárðar svarta en telur Böðvar að það komi til greina að Bárður hafi búið á Eyri 

en slíkt fæst ekki staðfest. Sveinbjörn varð goðorðsmaður og fara af honum góðar sögur. 

Dugnaðarmaður var hann mesti, vitur vel og læknir góður.35 Af þeim fara ekki margar 

                                                        
31 Böðvar Bjarnason, Hrafnseyri, 11. 
32 Böðvar Bjarnason, Hrafnseyri, 25.  
33 Böðvar Bjarnason, Hrafnseyri, 26. 
34 Böðvar Bjarnason, Hrafnseyri, 28. 
35 Böðvar Bjarnason, Hrafnseyri, 28. 
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sögur en hins vegar verður það sonur Sveinbjarnar, Hrafn, sem lætur að sér kveða í 

sögubókum Sturlungaaldar. Búið á Eyri blómstraði við dvöl Hrafns Sveinbjarnarsonar. Eftir 

að hafa dvalið erlendis tók hann við búi föður síns, hafði goðorð og segir Böðvar frá því í 

bók sinni að hann muni hafa verið mesti skurðlæknir landsins um þær mundir.36 Endalok 

Hrafns urðu sú, eins og söguatburðir Sturlungu gefa merki um, að hann var veginn af 

skyldmenni, Þorvaldi „Vatnsfirðingi“ Snorrasyni. Af þessum sökum er Böðvar á því að það 

færi vel að Hrafni yrði reistur bautasteinn á Hrafnseyri við hliðina á minningasteini Jóns 

Sigurðssonar. 

Ekki ber eins mikið sögulega á þeim einstaklingum sem dvelja og hafa búið á 

Hrafnseyri eftir tíð Hrafns Sveinbjarnarsonar. Heimildir sem til eru sýna að sama ættin eða 

venslafólk hennar, ættingjar Sveinbjörns Bárðarsonar, býr að Hrafnseyri frá því seint á 12. 

öld. Á þrettándu og fjórtándu öld fara heimildir að verða óljósar og litlar um nokkurt skeið 

um líf og starf þeirra manna, er bjuggu á Eyri.37 Þegar líður á 15. öldina situr þar auðugur 

höfðingi, Jón dan38 Björnsson og kona hans Kristín Sumarliðadóttir. Þegar Jón dan og 

Kristín kveðja þessa jarðvist höfðu þau gefið jörðina fyrir prestsetur. Hefst þá löng saga 

heimilispresta á Hrafnseyri. 

Fáir prestar sitja eins lengi á Hrafnseyri en feðgarnir Jón Sigurðsson og Sigurður 

Jónsson. Jón var prestur á staðnum á árabilinu 1785 – 1821 og sonur hans Sigurður 

þjónaði sem aðstoðarprestur á árunum 1802 – 1821, og sat síðar sem prestur þar frá árinu 

1821 til ársins 1851. Jón og Sigurður eru, eins og nöfnin gefa til kynna, faðir og afi Jóns 

Sigurðssonar. Böðvar skrifar um Jón, son Sigurðar og Þórdísar: „Hann var lengi forseti 

Alþingis og hann varð frelsishetjan mikla, sem réttnefndur hefur verið sómi Íslands, sverð 

og skjöldur.“39  

 Þegar Jón Sigurðsson „eldri“ fær veitingu fyrir Hrafnseyrarprestakalli eru hús og 

búrekstur í niðurníðslu og aðkoman ekki upp á marga fiska eins og lýst er í bók Böðvars. 

Á 65 árum frá því að úttekt var gerð á kirkjunni árið 1786 þar til Sigurður afhendir 

eftirmanni sínum stað og kirkju árið 1851 hefur margt breyst. Kirkjan og staðarhúsin hafa 

                                                        
36 Böðvar Bjarnson, Hrafnseyri, 32.  
37 Böðvar Bjarnason, Hrafnseyri, 44. 
38 Ritað eins og í heimild. 
39 Böðvar Bjarnson, Hrafnseyri, 106. 
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fengið upplyftingu og staðurinn virðist hafa dafnað og verið í blóma á þessum ártíðum. 

Eftirmaður Sigurðar, séra Oddur Sveinsson, hefur þetta að segja um fyrirrennara sinn: 

Séra Sigurður prófastur var hár maður vexti, þrekinn vel og að öllu hinu 

karlmannlegasti. Í framgöngu var hann hversdagslega mikið stilltur og alvarlegur, en 

þó hinn viðfelldnasti og viðræðubezti við alla, sem hann átti tal við. Hann var einhver 

hinn mesti reglu- og hófsmaður um alla sína daga, og tók því hart á öllum ósiðum og 

óreglu. Ávallt sýndi hann sig sem hetju og mesta þrekmann, bæði líkamlega og 

andlega. Hann var hinn mesti iðjumaður, og hataði því ekkert meir en iðjuleysi og 

leti, enda sást hann aldrei svo, að hann væri ekki eitthvað að starfa. Þó að hann 

framan af ævi sinni yrði að ganga að allri vinnu, bæði meðan hann var hjá föður sínum 

og fyrst eftir að hann fór að búa sjálfur, gleymdi hann ekki bókiðnum sínum, því oftast 

hafði hann á vetrum marga kennslupilta.40  

Það er áhugavert að skoða þessa lýsingu á karlmennsku séra Sigurðar og bera saman 

við rit Guðjóns Friðrikssonar sagnfræðings um Jón Sigurðsson. Í upphafi ritsins lýsir 

Guðjón staðháttum og mannkostum karlmanna í Arnarfirði. Þar segir að karlmenn í 

Arnarfirði láti sér fátt fyrir brjósti brenna: „Arnfirðingar séu ekki gefnir fyrir vol eða víl. 

Þeir láta helst engan segja sér fyrir verkum, bíta á jaxlinn og trúa á mátt sinn og megin en 

leggja örlög sín jafnframt á vald Guðs.“41 Á þessum tíma er Ísland karlægt samfélag líkt og 

í fleiri löndum, lengi vel og allt fram eftir tuttugustu öldinni. Mönnum er lýst sem 

harðgerðum aflmönnum, fróðum og bendlaðir við galdra. Þeir gætu þess vegna verið úr 

grjóti, slíkar eru lýsingarnar á röggsemi og staðfestu og að ógleymdum viljanum til að búa 

við erfiðar aðstæður. Allt frá tíð Hrafns Sveinbjarnarsonar hefur lífsbaráttan verið sú að 

komast af. Barátta við veðuröflin, skort og lyndi mannanna. Í þessum íslenska veruleika 

19. aldar sleit hetja íslenskar sjálfstæðisbaráttu barnsskónum, þar mótaðist hann og varð 

að manni. Manninum sem sagan gefur til kynna að hafi með jarðlegri tilvist sinni, og 

jafnframt að henni lokinni, eflt þjóðina í að krefjast sjálfstæðis frá Danaveldi. 

Böðvar Bjarnason var prestur á Hrafnseyri frá 1901 til 1942. Þegar hann tekur við 

embættinu er illa ástatt með staðinn. Virðist það hafa verið bras að fá kirkjustjórn til þess 

að veita einhverja fjárveitingu með staðnum í gegnum árin og oftar en ekki var það annað 

hvort söfnuðurinn sem stóð að framkvæmdum eða presturinn greiddi úr sínum eigin vasa. 

Böðvar gegndi mörgum félagsstöfum í gegnum tíðina samhliða prestskap og var einn af 

þeim sem viðraði þá hugmynd við sveitunga sína að minningarhátíð yrði haldinn á 

                                                        
40 Böðvar Bjarnason, Hrafnseyri, 105. 
41 Guðjón Friðriksson, Jón Sigurðsson: Ævisaga I , 5. 



27 

Hrafnseyri í tilefni að aldarafmæli Jóns Sigurðssonar. Hann var formaður þeirrar nefndar 

sem sá um framkvæmd hátíðarinnar og átti tillögu um að sérstakur bautasteinn yrði 

reistur á jörðinni til minningar um Jón.  

Í bók Böðvar um Hrafnseyri er því víða komið að í umfjöllun um hátíðina, sagt er frá 

því að hreppsbúar og íbúar í nærliggjandi kaupstöðunum hafi gefið mikið og óeigingjarnt 

vinnuframlag. Séra Böðvar setti hátíðina og las þrjú símskeyti sem höfðu borist. Frá 

Akureyri og forstöðumanni minningarhátíðar þar hljómaði skeytið á þessa leið: „Blessaður 

veri sá staður, þar sem Jón Sigurðsson var borinn. Blessað það hérað, sem ól hann.“ Frá 

Gerðum í Garði barst þessi kveðja: „Einlæg samfagnaðarkveðja. Heill Vestfirðingum á 

þessari stund. Lifi hjá þeim jafnan minning Jóns Sigurðssonar, hvetjandi til 

föðurlandsástar, framtaks og dugnaðar.“ (Nafnlaus) Innihald kveðjanna er eflaust lýsandi 

fyrir tíðarandann. Þarna er lögð áhersla á að blessa það hérað sem að mati manna hefur 

greinilega með það að gera hvernig einstaklingur Jón varð og minning hans notuð sem 

hvatning til góðra verka sem nánar verður vikið að í kafla 3.2. 

Einhver búskapur var á Hrafnseyri í tíð þeirra fjölda presta sem þar sátu, annað hvort 

voru það prestarnir sjálfir sem höfðu nyt af jörðinni eða bændur í nágrenninu sem fengu 

af henni afnot. Við brotthvarf Böðvars urðu ákveðin straumhvörf í sögu Hrafnseyrar. En 

eftir að dvöl hans lauk stöldruðu prestar sem eftir komu stutt við eða þjónuðu að mestu 

leyti frá Þingeyri eða Bíldudal. Síðasti presturinn sem situr jörðina var séra Kári Valsson 

en það var á árunum 1954-1961. Sóknin var síðan færð til Bíldudals árið 1970 eftir að hafa 

verið prestlaus frá árinu 1961 og Hrafnseyrarprestakall lagt niður.42 Prestur 

Hrafnseyrarsóknar þjónaði frá Þingeyri frá árinu 1975 og formlega var sóknin lögð til 

Þingeyrar árið 1981. 

Í bók Páls Björnssonar um Jón Sigurðsson kemur fram að eftir 150 ára afmælishátíð 

sem haldinn var á Hrafnseyri 17. júní 1961 hafi komið yfir staðinn einhverskonar ládeyða. 

Með brotthvarfi Kára Valssonar prests eftir hátíðina leit það þannig út að staðurinn væri 

að fara í eyði. Auðn og eyðilegging og hvernig bjarga mætti Hrafnseyri voru þar af leiðandi 

umræðuefni manna á milli á þessum tíma. Það var fyrir tilstuðlan biskups Íslands að 

Hallgrímur Sveinsson tók við umsjón Hrafnseyrar ásamt konu sinni Guðrúnu 
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Steinþórsdóttur árið 1964. Ýmsar hugmyndir um rekstur staðarins áttu eftir að taka á sig 

misjafnar myndir: Heimavistarskóli, vistheimili, gistihús, vinnuaðstaða fyrir fræðimenn og 

rithöfunda svo eitthvað sé nefnt. Hallgrímur og Guðrún höfðu nyt af jörðinni en búskap 

var sjálfhætt þegar Hallgrímur fór frá Hrafnseyri. Þau hjónin sátu staðinn í rúm 40 ár.43  

Það er svo ekki fyrr en í lok 8. áratugarins að einhver mynd fer að komast á 

starfsemina á Hrafnseyri sem átti eftir að haldast þar til nýr staðarhaldari tók við árið 

2005. Starfsemin snerist að mestu leyti um að þjónusta sögusýningu um Jón Sigurðsson, 

sem hafði verið formlega opnuð í ágúst árið 1980. Á sama tíma var vígð minningarkapella 

en áætlanir um byggingu hennar höfðu verið nokkuð umdeildar.44 Í bók Páls Björnssonar 

kemur fram að eftir vígsluna hafi verið lítið um að vera á Hrafnseyri annað en árleg 

hátíðarhöld á 17.júní þar sem þjóðþekktir einstaklingar héldu hátíðarræður.45 Páll greinir 

einnig frá annarri umdeildri framkvæmd sem gerð var á Hrafnseyri árið 1994 þegar 

hornsteinn var lagður að endurgerðu torfhúsi sem átti að vera fæðingarbær Jóns. Bærinn 

var vígður þremur árum seinna.46  

Í tilefni að 200 ára afmæli Jóns Sigurðssonar árið 2011 var sögusýningin endurhönnuð 

og fékk nafnið „Líf í þágu þjóðar“. Staðarhaldarinn sem tók við árið 2005, Valdimar J. 

Halldórsson, kom á fót samstarfi við Háskóla Íslands og hefur verið í nokkur misseri 

starfræktur sumarskóli á Hrafnseyri í formi námskeiða og fyrirlestra. Það hefur farið fram 

fornleifauppgröftur á svæðinu seinustu ár ásamt því að útskriftarnemar frá Háskólasetri 

Vestfjarða hafa sett svip sinn á 17. júní hátíðarhöldin á Hrafnseyri.   

4.2 Jón Sigurðsson 

Áður en lengra er haldið er vert að bregða upp stuttu svari við því hver þessi Jón 

Sigurðsson var. Jón Sigurðsson fæddist á Hrafnseyri við Arnarfjörð þann 17. Júní 1811. Í 

sveitinni hjá foreldrum sínum og yngri systkinum, Jens og Margréti, er Jón þar til 18 ára 

aldurs. Hann nýtur góðs af heimakennslu föður síns og fróðleik. Í bók Einar Laxness segir 

hann um Jón:  

                                                        
43 Páll Björnsson, Jón forseti allur?, 193. 
44 Páll Björnsson, Jón forseti allur?, 201. 
45 Páll Björnsson, Jón forseti allur?, 204. 
46 Páll Björnsson, Jón forseti allur?, 210.   
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Frá blautu barnsbeini var Jón Sigurðsson alin upp við lífsskilyrði hinnar íslenzku 

bændaþjóðar og kynnist algengri vinnu til lands og sjávar. Á unglingsárum reri hann 

á vertíðum úr verstöð þeirri sunnan Arnarfjarðar, sem Verdalir nefnast, og þótti þar 

liðtækur í bezta lagi. Í því andrúmslofti, sem hann ólst upp í, var góður jarðvegur til 

að vekja áhuga næms unglings á fornum fróðleik.47  

Jón var sendur til Reykjavíkur til frekari lærdóms og til þess að taka stúdentspróf. 

Hann lauk því prófi með góðum vitnisburði og var lofaður fyrir þekkingu og gáfur.48 Jón 

stefndi á nám við Kaupmannahafnarháskóla og vildi nema þar málvísindi. Til þess að kosta 

ferð sína til Kaupmannahafnar, þá höfuðstaðar Íslands, vann Jón við verslunarstörf í 

Reykjavík hjá föðurbróður sínum Einari og sem skrifari hjá Steingrími Jónssyni sem er þá 

biskup í Lauganesi. Var Jón þar á árunum 1830-1833 og störf hans rómuð.  

Sem ungur námsmaður á leið til Kaupmannahafnar árið 1833 fylgja honum góð 

meðmæli. Sveinbjörn Egilsson þá kennari við Bessastaðaskóla hefur stutt kynni af Jóni en 

Jón leitar til hans og nemur hjá honum grísku áður en hann heldur út. Sveinbjörn hefur 

þetta að segja um Jón; „Þetta er vel af sér vikið af svo ungum manni, það er eins og allt 

leiki í höndum hans og verði skýrt fyrir sjónum hans.“49 Steingrímur biskup virðist ekki 

hafa sparað stóru orðin um þennan unga efnilega mann. Guðjón Friðriksson ritar í 

ævisögu Jóns að biskup hafi fengið tröllatrú á Jóni, en Jón verður hægri hönd biskups í 

flestum embættisgjörðum og vinnu við bóka- og handritasafnið að Laugarnesi.50 Í 

gerðabók Árnanefndar um Jón stendur: „Hann hefir... hin beztu meðmæli frá Steingrími 

biskupi Jónssyni fyrir dugnað, iðni og siðsamlega hegðun; hann hefir og þar haft tækifæri 

til að lesa og rita upp gamlar ísl. skinnbækur og skjöl; hann hefir og nægilega sýnt dugnað 

sinn í þessari grein, ásamt mikilli nákvæmni, og ritar þar að auk mjög fagra og greinilega 

hönd.“51  

Hann var vel að sér í fornum fræðum og kappkostaði á námsárum sínum í 

Kaupmannahöfn að auka við þekkingu sína á sögu lands og þjóðar.52 Það sem hann tekur 

sér fyrir hendur virðist lánast einkar vel hvort sem það séu fræðin eða störf fyrir hina ýmsu 

menn sem verða síðar hans helstu velunnarar og samfylgdarmenn í hugsjónum hans eða 

                                                        
47 Einar Laxness, Jón Sigurðsson forseti, 19. 
48 Guðjón Friðriksson, Jón Sigurðsson; Ævisaga I, 51.   
49 Guðjón Friðriksson, Jón Sigurðsson: Ævisaga I, 70. 
50 Guðjón Friðriksson, Jón Sigurðsson, Ævisaga I, 71. 
51 Einar Laxness, Jón Sigurðsson forseti, 30. 
52 Páll Vilhjálmsson, Ástmögur þjóðarinnar, 6.  
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gerðum. Jón  vann að vísindastörfum við Árnasafn við að rannsaka íslensk handrit og 

semja skrá yfir þau. Hann varð ritari safnsins og hélt því starfi ævilangt. Jón var virkur 

þáttakandi í starfi Hins íslenska bókmenntafélags, starfaði fyrir Hið konunglega norræna 

fornfræðafélags og kom að útgáfu íslensku handritanna til að mynda Íslendingabókar og 

Landnámu.53 Jón annaðist útgáfu fjölda rita, safnaði handritum og bókum og hafði til að 

mynda fjárfest í allstóru safni Jóns Árnasonar þjóðsagnasafnara.54 Hugmyndaheimur Jóns 

og skrif hans bera það með sér að hér var maður hugsjóna, gilda og þjóðrækni. Tólf ár liðu 

á milli þess að Jón sigldi frá Íslandi og þar til hann kom heim aftur. Á þeim árum gerðist 

margt sem mótaði Jón og tilfinningar hans til ættjarðarinnar og ekki síst afstöðu hans 

gagnvart málefnum Íslands. 

Á meðan Jón Sigurðsson bjó í Kaupmannahöfn var íslenskt þjóðlíf að breytast. Þetta 

var tímabil framfara. E.J Stardal skrifar í bók sinni um Jón að Reykjavík hafi verið líklega 

nöturlegasta dæmið um, hve djúpt íslenska þjóðin var sokkin í andlegt og efnahagslegt 

volæði á fyrstu áratugum 19. aldar í sambúðinni við dönsku yfirþjóðina.55 Vonir stóðu til 

að íslenskur veruleiki og tilvera þjóðarinnar yrði alfarið í höndum Íslendinga og á íslenskri 

grundu. Starf Jóns og hann sjálfur varð við þær aðstæður að einhverskonar vonarneista; 

Persónugervingur eða táknmynd sjálfstæðis og nýrra tíma. Páll Vilhjálmsson rifjar upp 

viðmót landans gagnvart Jóni á árunum 1841-1855 í grein sem hann kallar „Ástmögur 

þjóðarinnar?“ Hans mat er að ef Jón hafi einhvern tíma verið óumdeildur leiðtogi 

þjóðarinnar hafi það verið á þessum árum. Ekki hafi verið hægt að tala um pólitíska 

afstöðu gagnvart honum og fjárkláðamálið (sjá bls. 23) ekki komið til sögunnar.56  

Árið 1841 hóf Jón útgáfu tímarits sem fékk nafnið Ný félagsrit. Þar fjallaði hann um 

stjórnmál og bætta landshagi. Sigurður Pétursson segir að Jón hafi verið fulltrúi 

frjálshyggju á sinni tíð og orðið málsvari uppbyggingar atvinnulífs á Íslandi. Þá var 

frjálshyggja framsækið hugmyndarafl og undir merkjum hennar var krafist frelsis til 

þátttöku í stjórnmálum og athafna á efnahagssviðinu.57 Í Nýju félagsritum fjallaði Jón um 

þætti frjálshyggju, frelsi einstaklinga til athafna á sviði verslunar og atvinnulífs en einnig á 

                                                        
53 Egill Jónasson Stardal, Forsetinn; Jón Sigurðsson, 74. 
54 Einar Laxness, Jón Sigurðsson forseti, 150. 
55 Egill Jónasson Stardal, Forsetinn; Jón Sigurðsson, 16. 
56 Páll Vilhjálmsson, Ástmögur þjóðarinnar, 5.  
57 Sigurður Pétursson, Frelsi og framsókn, 75.  
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öðrum sviðum þjóðlífsins. Framfarir og framtíðarhagur einstaklinga og samfélaga yrði 

best tryggður þannig.58 Hann barðist fyrir verslunarfrelsi Íslands og vildi losa þjóðina úr 

umsvifum dönsku stórkaupmannanna. Jón skrifaði ekki bara um stjórnmál og forsendur 

fyrir bættum efnahag. Félagsskapur og samtök voru honum ofarlega í huga. Hann sagði 

að félagsandinn væri sál þjóðlífsins og vörður frelsisins og vildi sjá Íslendinga koma á fót 

öflugu félagsstarfi í tengslum við framfaramál.59 Menntun var Jóni einnig ofarlega í huga. 

Hann mat það svo að menntun væri forsenda framfara og frelsis. Menntunin gæti orðið 

frelsi til að endurheimta fornt frelsi Íslendinga. Jón á að hafa skipt Íslendingum í þrjá 

megin flokka: almúga, borgara og embættis- og vísindamenn. Hver hópur átti að fá 

menntun við sitt hæfi, saman myndu þeir stefna að velferð landsins og þjóðarinnar.60  

Jón bauð sig fram fyrir Vestur - Ísafjarðarsýslu þegar kosið var til endurreisn Alþingis 

árið 1844 og tók sæti á Alþingi sem þingmaður Ísfirðinga. Það virðist vera að með skrifum 

sínum hafi Jón náð til þjóðarinnar og fengið hana til að hugsa um hag fósturjarðarinnar. 

Má það greina af þeim fjölda bréfa sem honum bárust um skrif hans og gjörðir og jafnvel 

í bundnu máli af skáldum, samtímamönnum Jóns, líkt og Páll Vilhjálmsson bendir á í 

greininni.61 Jón var orðin stjórnmálamaður og ferðaðist til Íslands frá Kaupmannahöfn á 

tveggja ári fresti til þess að sitja Alþingi. Jón sinnti því sem Páll kallar fyrirgreiðslupólitík, 

hann sinnti erindum fyrir landa sína og fóru misjafnar sögur um fjölbreytni og mikilvægi 

greiðastarfseminnar en Jón á að hafa sinnt því vel og margir landar hans ánægðir með 

þjónustulundina. 

Jón var oftast vel metinn fyrir störf sín og höfðu landar hans miklar mætur á honum. 

Hann átti það þó til að lenda upp á kant við stuðningsmenn sína. Jón var skipaður 

konunglegur erindreki í fjárkláðamálinu svokallaða en árið 1857 sýktist fjöldi fjár í kjölfar 

flutnings á erlendu kynbótafjár til landsins. Landsmenn klofnuðu í afstöðu sinni hvort að 

lækna eða skera ætti niður sýkta stofninn. Jón talaði fyrir lækningamálstaðinn ásamt 

þáverandi yfirdýralækni Dana. Þannig fór hann gegn vilja bændastéttarinnar og átti við 
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andstöðu Alþingis. Afstaða hans var til þess að hann hlaut ekki starf forseta Alþingis 1859 

og hylli Jóns innanlands beið talsverðan hnekki.62  

Á þjóðfundinum árið 1851 mótmælti Jón framferði Trampe greifa, stiftamtmanni 

Dana, en hann var fulltrúi konungs á fundinum. Á fundinum var rætt um þjóðarréttindi 

Íslendinga og bar þá helst á stjórnskipunarfrumvarpinu sem var frumvarp til laga um stöðu 

Íslands í fyrirkomulagi ríkisins og um ríkisþingskosningar á Íslandi.63 Þar voru gerðar kröfur 

um innlenda landstjórn og hugsunin sú að Ísland yrði frjálst sambandsland Danmerkur.64 

Fulltrúar konungsvaldsins voru á annarri skoðun og töldu að horfa bæri frekar á landið 

sem amt í Danmörku og það sett undir yfirráð danska ríkisþingsins. Stjórnarskrá Dana átti 

að gilda á Íslandi og Einar Laxness orðar það þannig í bók sinni um Jón að hugmyndin hafi 

verið sú að Alþingi ætti með þessu fyrirkomulagi að líkjast dönsku amtsráði með yfirstjórn 

nokkurra sérmála landsins ásamt konungi.65 Það skyldi þó engan undra að fundarmenn 

hafi orðið óánægðir og látið í sér heyra þegar Trampe greifi endaði fundinn til þess að 

hindra það að menn gætu mögulega samþykkt nýja frumvarpið. Atburðarrásin sem síðar 

fór í hönd segir Einar vera: „sú mynd, sem Íslendingar eiga Jóni Sigurðssyni á þeirri stundu 

mun einlægt lifa í minningunni svo lengi sem þjóðin kann skil á sögu sinni.“66 Jón 

mótmælti í nafni konungs og þjóðarinnar og þjóðfundarmenn sameinuðust flestir að baki 

orða Jóns, sem fyrir löngu eru orðin söguleg, „Vér mótmælum allir“.  

Þegar lífið fór aftur í fastar skorður eftir örlagaríkan fund fóru nokkrir menn fram og 

leituðu eftir samskotafé. Því var ætlað að renna til þeirra Jóns Sigurðssonar og nafna hans 

Guðmundssonar. Talið var að þeir hefðu lagt svo mikið undir á fundinum að embættisferill 

þeirra var í hættu. Þeir sem stóðu að söfnuninni vildu að þjóðin væri með peningagjöfinni 

að sýna þeim „vott hins mikla þakklætis“. Það var talið lífsnauðsynlegt að þeir fengu 

tækifæri til þess að helga sig forystustörfum í þágu frelsisbaráttu Íslendinga.67  

Ingibjörg Einarsdóttir, kona Jóns, fæddist árið 1804 í Reykjavík en Jón og Ingibjörg 

voru bræðrabörn. Það var á þeim tíma sem Jón kemur til Reykjavíkur og heilsar upp á 
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frændfólk sitt, að kynni takast með Jóni og Ingibjörgu. Jón var það þá 18 ára en Ingibjörg 

25 ára. Frændsystkinin felldu hugi saman og trúlofuðu sig. Einar föðurbróðir Jóns, faðir 

Ingibjargar er sagður að hafa sett þau skilyrði að Jón skyldi mennta sig ef úr ráðahagnum 

skyldi verða. Hélt Jón þá til Kaupmannahafnar í framhaldi að því og Ingibjörg sat og beið 

Jóns í festum. Árin í festum urðu tólf en á þeim tíma dvaldi Ingibjörg í föðurhúsum og 

sinnti heimilishaldi. Ingibjörg annaðist stjórn heimilisins og föður sinn í ellinni, var vel 

liðinn af fólkinu sínu og átti í góðum samskiptum við bræður sína sem kunnu vel að meta 

hjálp hennar. Þá dvaldi hún einnig í sex ár hjá landsfógeta hjónunum Sigríði J. 

Thorgrímssen og Sigurði Thorgrímssen og aðstoðaði þar við heimilishald. Ingibjörg fékk 

loks að hitta Jón á ný árið 1845 þegar hann varð nýkjörinn á þing. Sama ár fluttist hún 

búferlum með Jóni til Kaupmannahafnar þar sem þau bjuggu til æviloka.  

Heimilið þeirra var samkomustaður Íslendinga, hverra stétta sem þeir voru, og 

annaðist Ingibjörg aðkomufólk og sinnti gestum sem sóttu þau hjónin heim. Ingibjörg 

þótti hagsýn, röggsöm og drífandi kona með ákveðnar skoðanir. Líkt og með konur þess 

tíma stóð hún þétt að baki manni sínum og ferðaðist með honum til Íslands þegar svo bar 

við. Henni var annt um ímynd þeirra hjóna og þrátt fyrir skort og fjárhagsáhyggjur sem 

hrjáði heimilishaldið yfir nokkur ár með einhverjum millibilum kom það ekki niður á ásýnd 

heimilisins né þeirra hjóna. Eftir andlát þeirra hjóna árið 1879 voru það bæði vinir og 

frændfólk sem sáu um að halda minningunni á lofti. Þorlákur Ó. Johnson hélt samkomu 

þann 17. júní árið 1886 til þess að minnast frænda síns á afmælisdegi hans og gaf út 

honum til heiðurs rit á ensku nokkrum árum síðar. Jón átti traustan vin í Tryggva 

Gunnarsyni. Tryggvi dvaldi hjá Jóni fyrst um sinn þegar hann kom til Kaupmannahafnar. 

Tryggvi sat á Alþingi og varð síðar bankastjóri og gegndi margvíslegum félagsstörfum.68 

Klemens Jónsson segir í skrifum sínum í ritið Andvara árið 1918, að Tryggvi hafi ekki elskað 

neinn eins og Jón. Tryggvi sá til þess að íslenska ríkið keypti bækur og handrit Jóns en 

keypti hann sjálfur innanhúsmuni þeirra hjóna og gaf þá þjóðinni. Tryggvi sá jafnframt um  

útför Jóns og Ingibjargar í Kaupmannahöfn og var innan handar þegar líkamsleifar þeirra 

voru fluttar til Íslands til greftrunar, í Hólavallakirkjugarði í Reykjavík. Tryggvi gegndi 
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einnig formennsku í samskotanefnd til þess að reisa hjónunum minnisvarða og síðar til að 

koma upp líkneski Jóns.69  

Jón fékk stórt hlutverk í söguspili þeirra manna sem börðust fyrir stofnun lýðveldisins. 

Guðmundur Hálfdanarson segir í umfjöllun sinni um þjóðhetjuna Jón Sigurðsson að hann 

hafi þegar við dauða sinn orðinn hetjan á hvíta stalllinum sem allir Íslendingar gátu 

sameinast um að tigna hverjar sem skoðanir þeirra voru á þjóðmálum eða hvar sem þeir 

stóðu í þjóðfélagsstiganum. Um leið hafi Jón orðið að þjóðardýrlingi sem hafin var yfir 

gagnrýni, fjarlægur og framandi. Af þeim sökum segir Guðmundur það hafa gengið 

treglega að halda við minningunni um Jón.70 Gæti þessi útskýring Guðmundar haft 

eitthvað með það að gera hversu brösugt starf Hrafnseyrarnefndar hefur verið á 

Hrafnseyri? Hvaða menn voru það sem lögðu rækt við sögusviðið í Arnarfirði og hver voru 

verkefni nefndarinnar í nafni Jón Sigurðssonar er umfjöllunarefni næsta kafla.  

4.3 Hrafnseyrarnefnd 

Í undirbúningi hátíðarhalda vegna lýðveldisstofnunnar 1944 fékk hátíðarnefnd það 

hlutverk að rannsaka og gera tillögur um framkvæmdir á fæðingarstað Jóns Sigurðssonar. 

Fæðingardagur Jóns, 17. júní var valin til þess að marka upphaf lýðveldis hér á landi. Það 

þótti samboðið minningu Jóns Sigurðssonar að Hrafnseyri yrði að vera vistlegt og virðulegt 

höfuðból og skylt að sýna fæðingarstað hans sóma. Nefndin gerði sér ferð vestur til þess 

að kynna sér staðhætti, funda með þjóðhátíðarnefnd Vestfirðinga og fleiri mönnum sem 

kallaðir höfðu verið til ráðagerða. Meðal heimamanna voru biskup Íslands, 

fræðslumálastjóri, skipulagsstjóri ríkisins, sóknarnefnd Auðkúluhrepps, skólanefndir 

Arnarfjarðar og þingmenn Barðastrandasýslu og Vestur-Ísafjarðarsýslu.  

Þann 7. mars árið 1944 var lögð fram þingsályktunar tillaga um framkvæmdir á 

Rafnseyri71 við Arnarfjörð. Flutningsmenn eru alþingismennirnir Ásgeir Ásgeirsson, Einar 

Olgeirsson, Gunnar Thoroddsen og Bjarni Ásgeirsson. Í greinagerð um tillöguna segir að 

flutningsmönnum þyki það tilhlýðilegt að fæðingarstað Jóns Sigurðssonar sé sómi sýndur 

                                                        
69 Klemens Jónsson, Tryggvi Gunnarsson, xxxv. 
70 Guðmundur Hálfdanarson. Þjóðhetjan Jón Sigurðsson, 41. 
71 Páll Björnsson segir að báðir rithættirnir eru réttháir. Ásgeir Ásgeirsson talaði alltaf um Rafnseyri en 
Böðvar Bjarnason um Hrafnseyri. Notkunin á Hrafnseyri jókst á sjöunda áratugnum og notkun á Rafnseyri 
er nú nánast horfinn. Hér verður notkunin sú að notaður er sá ritháttur sem á við hverju sinni og styður við 
efnið sem heimildin er fengin frá. 
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í sambandi við lýðveldisstofnun á Íslandi. Sagt er að Rafnseyri við Arnarfjörð sé einn 

mestur sögustaða á Vestfjörðum að fornu og nýju og þannig í sveit sett, að þangað munu 

margir sækja, þegar samgöngur batna. Þyrfti þar að vera gistihús, sem gæti verið skóli á 

vetrum. Það mætti athuga hvort að byggðasafn væri ekki vel sett þar og fleira mætti til 

nefna. Flutningsmenn telja að það sé skylt að sýna staðnum sóma vegna þeirrar helgi sem 

á honum hvílir.72 Hugmyndirnar tóku mið af framtíðar samgönguskipulagi svæðisins. 

Vegagerð á þessum tíma var komin eitthvað á skrið en hugsjónakraftur nefndarmanna 

hvað varðaði starfsemi og nýtingu Hrafnseyrar sem áfangastaðar var svo öflugur að með 

honum hefði verið að brúa bæði suður og norður firði Vestfjarða. Þeir töldu að Hrafnseyri 

yrði eftirsóttur áfangastaður þegar hringleiðin um Vestfirði mundi opnast þar sem sveitin 

væri miðsvæðis. Það yrði einn liður í að halda í virðingu staðarins að ráðstafanir yrðu 

gerðar í því að efla stöðu Hrafnseyrar sem kirkjustaðs og prestseturs. Í svo fámennu og 

lítt efnuðu prestakalli, væri hægt að halda í prest með því að stækka verkahring hans til 

að mynda með kennslustörfum. Sú hugmynd átti að bæta og styrkja barnafræðslu í 

Auðkúluhreppi og við allan Arnarfjörð.  

Þá var einnig talið að þar sem hreppurinn væri heldur fjárlítill yrði ríkissjóður að 

hlaupa undir bagga og styrkja ef svo bæri undir varðandi kennslufyrirkomulagið. Líkt og 

kemur fram í greinargerðinni kom upp sú hugmynd að koma á fót safni Jóns Sigurðssonar 

í fyrirhuguðu skólahúsi. Þar myndu vera öll hans rit og það sem um hann hafi verið skrifað 

en einnig myndasafn, styttur, og hlutir úr hans eign sem teldust vel geymdir þar. Með 

guðstrúnni, ásamt fræðslu, skógrækt og skrúðgarði, væri fæðingarstaðnum slíkur sómi 

sýndur að menningarþörf nútíðar og framtíðar væri fullnægt. Í ofan á lagt, samkvæmt 

þeim mönnum sem báru fram þessar tillögur, voru  þær, „mjög í anda Jón Sigurðssonar 

sjálfs“.73 Hér eru komin fram helstu verkefni þeirrar nefndar sem fékk heitið 

Hrafnseyrarnefnd. Stofnun nefndarinnar var samþykkt á Alþingi árið 1945 og átti nefndin 

eftir að starfa óslitið allt til ársins 2011 eða í 66 ár. 

Þær framkvæmdir sem menn höfðu í huga varðandi framtíðarsýn og skipulag á 

Hrafnseyri þörfnuðust utanumhalds. Tillaga var borin fram um nefndarskipan sem mundi 

sjá um framkvæmdir og nánari útfærslu í samráði við alla viðkomandi aðila. Hugmyndin 
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var að nefndin skyldi vera skipuð þremur mönnum. Einn væri tilnefndur af sýslunefnd 

Vestur-Ísafjarðarsýslu, annar af sýslunefnd Vestur-Barðastrandasýslu og sá þriðji skipaður 

af ríkistjórninni og mundi gegna formennsku nefndarinnar. Hlutverk nefndarinnar var að 

ráðstafa því fé sem til framkvæmdanna væri veitt af fjárlögum. Nefndina skipuðu í upphafi 

Björn Guðmundsson, fyrrverandi skólastjóri á Núpi í Dýrafirði tilnefndur af Vestur-

Ísafjarðarsýslu, og Vestur-Barðastrandasýsla, tilnefndi Jóhann Skaptason sýslumann. 

Ásgeir Ásgeirsson var tilnefndur af ríkisstjórninni og var skipaður formaður.  

Hér á eftir verður fjallað um þá aðila sem ljáðu minningu Jóns rödd sína í nafni 

nefndarinnar. Horft verður til þess, hvernig þeir vildu hampa fæðingarstaðnum og notuðu 

tákn og sögu til þess að búa til minningareit um Jón. Þeir töldu að Jón og saga hans væri 

mikilvæg fyrir þjóðfélagið og vildu finna sögunni farveg sem gæti styrkt stöðu hans sem 

táknmynd sjálfstæðis, baráttuanda og sameiningar. Þjóðin sýndi lengi í skrifum og 

gjörðum þakklæti sitt til Jóns Sigurðssonar til dæmis á opinberum vettvangi, í blöðum með 

að skrifa um Jón og arfleið hans.  

Það er ekki mikið um heimildir um nefndina sjálfa eða opinber störf hennar sem hægt 

er að nálgast með góður móti. Fundargerðarbækur nefndarinnar frá árum áður eru 

varðveittar á Hrafnseyri. Það kom fram í viðtali mínu við Eirík Finn að hann hafi ekki fengið 

neitt í hendurnar þegar hann tók við formennsku nefndarinnar.74 Eiríkur bauðst til þess 

að senda afrit af skjölum nefndarinnar meðan hann var við formennsku til mín í 

tölvupósti. Má þar sjá stefnumótanir, fjárhagsáætlanir og samskipti við ráðuneyti. Eru þar 

meðal annars samskipti hans við ráðamenn um endalok nefndarinnar sem fóru í þann 

farveg að Eiríkur Finnur var mjög ósáttur við málalok.  

Stuðst verður við bók Páls Björnssonar Jóns forseti allur? í samantekt minni um 

Hrafnseyrarnefnd. Greina má í skrifum hans að nokkurs óskipulags hafi gætt í skipan 

nefndarmanna og Ásgeir Ásgeirsson virðist nokkuð áberandi einn við stjórnvölin og við 

ákvarðanatökur sem höfðu áhrif á staðinn og Auðkúluhrepp. Á Alþingi verða margar 

hugmyndir að veruleika sem fjalla um minningar þjóðarinnar og sögusvið fortíðar. Tillagan 

um framkvæmdir á Hrafnseyri var rædd á 63. löggjafarþingi árið 1944. Í tillögunni má 

glöggt sjá hvað hvað er að gerast í hugmyndarheimi Ásgeirs Ásgeirssonar fyrir svæðið sem 

                                                        
74 Viðtal við Eirík Finn Greipsson. 12. mars 2018. 
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flytur tillöguna. Í kjölfar umræðunnar fara fram heitar umræður á milli hans og þingmanna 

sem efast um framkvæmdir á staðnum. 

Herra forseti. – Það er oft minnzt á það, að hér á landi sé lítið gert fyrir sögustaði. Ég 

geri ráð fyrir því , að ef breyt. á að verða á þessu, þá muni helzt verða eitthvað gert 

fyrir sögustaði í sambandi við tímamót eða minningarhátíðir. Ef eitthvað ætti að gera 

í sambandi við stofnun hins síðara þjóðveldis hér á landi fyrir sögustaði, þá geri ég 

ráð fyrir, að flestir landsmenn verði sammála um það, að það beri að gera eitthvað 

fyrir fæðingarstað Jóns Sigurðssonar. Nú er það margvíslegt, sem má gera fyrir slíkan 

stað. Það má gera eitthvað til þess að bæta samgöngurnar og gera mönnum greiðari 

götu þangað. Það má gera eitthvað til minningar um þá atburði eða þá ævi, sem þar 

hefur lifað, með því að reisa minnismerki eða einhverju öðru slíku. Og það má gera 

eitthvað, sem gerir hlýlegra fyrir gesti, sem koma á þessa staði svo að þeir fái þar þær 

viðtökur, sem þeir þurfa, þegar þeir koma á fræga sögustaði sér til skemmtunar og 

hressingar. Nú skal ég engar tillögur gera um slíkt í þessu sambandi, hvað ætti að 

gera fyrir þennan stað, Rafnseyri ef eitthvað verður gert, því að það er það, sem lagt 

er hér til með þessari tillögu að fengið sé mþn. Eða n., sem sett verði til þess að 

undirbúa þjóðhátíð í tilefni af sjálfstæði Íslands sem stofnun hins síðara íslenzka 

þjóðveldis. Rafnseyri liggur vel í sveit, og áður en langt líður, verður komin þangað 

bílvegur. Liggur þá þessi staður mjög miðsveitis á Vesturlandi, og munu bæði 

sögulegar ástæður og afstaða staðarins sjálfs beina þangað mörgum mönnum. Ég vil 

vænta þess, að sú n., sem sett verður vegna þjóðhátíðarinnar, geti orðið sátt um þær 

till. sem Alþ. litist vel á að samþ. Að þessu sinni kostar það ekkert fé að samþ. till., en 

auðvitað gæti slíkt leitt af henni síðar. Ég held, að það sé vel forsvaranlegt að vísa 

þessari till. ekki til n., enda orðið of seint að fresta umr., og vil ég því, að hún verði 

borin undir atkv. til samþykktar eða synjunar.75 

Bjarni Benediktsson bregst við ræðu Ásgeirs og er ekki sáttur við að þessi mál séu 

dregin inn í umræðu lýðveldisstofnunnar á Íslandi. Hann segir til að mynda að ekki sé búið 

að samþykkja að tengja lýðveldisstofnunina við afmælisdag Jóns Sigurðssonar og efast um 

að tillagan eigi erindi á borð Alþingis eins og stendur. Það sé verið að blanda ólíkum 

hlutum saman líkt að koma því á framfæri að skóli rísi fyrir tilstuðlan þjóðhátíðarnefndar 

sem hefur ekkert um slíkt að segja. Ásgeir svarar með nokkrum vel völdum orðum til baka 

og talar um að Bjarni sé að fara krókaleiðir með erindið sem snerti sjálfan fæðingarstað 

Jóns Sigurðssonar. Bjarni svarar á móti:  

En eins og það er víst, að hlutur Jóns Sigurðssonar í sjálfstæðisbaráttunni hvorki 

minnkar né vex við það, að efnislaus till. sé hér samþ. og borin upp sem uppbót fyrir 

það, að Alþ. samþ. ekki sjálft að halda þjóðhátíðina 17. júní, sem þá var með þeim 

yfirlýsingum, sem fyrir liggja.76 
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Mótbárur bárust frá fleirum en Bjarna. Þar sem menn voru ekki vissir um ásetning 

framkvæmdanna á Rafnseyri. Það að nefnd yrði kosin án íhlutunar Alþingis en yrði á 

kostnað landsins og Alþingi myndi ábyrgjast það sem nefndinni sýnist, til minningar um 

Jón Sigurðsson. Sigurður Kristjánsson alþingismaður segir að það sé útaf fyrir sig: 

ákaflega varasamt að varanleg minning um Jón Sigurðsson eigi að standa á Rafnseyri, 

því að hann er náttúrulega ekki sérstakt tákn fyrir einhverja þúfu eða laut eða hóla í 

þessu landi, þar sem hann af tilviljun er fæddur, heldur auðvitað fyrir þjóðina og og 

landið í heild, og mér virðist, að minning eftir slíka menn eigi fyrst og fremst að vera 

á þeim stöðum, þar sem fjölmennt er og hver maður getur séð. 

Sigurður bendir jafnframt á að í skýrslu frá landlækni, embættisskýrslu þar sem 

stendur að byggðalagið sé að fara í eyði innan fárra ára. „Í Auðkúluhreppi er lítið að gera 

af þessum ástæðum, enda er sá hreppur að fara í eyði og fullur helmingur býla 

mannlaus.“77 

Málflutningur Ásgeirs fær dræmar undirtektir. Þingmenn sem eru andsnúnir 

hugmyndum Ásgeirs telja að það eigi að reisa barnaskóla á kostnað Alþingis með 

framkvæmda fé sem eigi að fara í minningu Jóns Sigurðssonar. Minning Jóns að þeirra 

mati eigi ekki að vera bundin við barnaskóla í hrepp sem sé við það að þurrkast út.78 Ásgeir 

svarar Sigurði með þessum orðum: „Þingið afsalar sér ekki því, á hvern hátt Jóns 

Sigurðssonar verði minnst á Rafnseyri. Þingið hefur tjáð sig samþ. því, að hans verði 

minnst á fæðingarstað hans með því að vinna fyrir héraðið að menningarmálum í nútíð 

og framtíð.“ Honum þykir Sigurður tala um barnaskóla í óvirðingartón og að það sé 

þingmanninum hugleikið að stöðva þróun byggðar í Arnarfirði og láta byggðina á 

fæðingarstað Jóns Sigurðssonar deyja út samkvæmt landlæknisráði. Skoðun Ásgeirs er sú 

að ef Alþingi telur einn mann hafa unnið svo mikið fyrir land og þjóð og að það eigi að 

kenna stofnun lýðveldisins við hann sé ekki úr vegi að veita smá fjárhæð til að halda við 

byggð og menningarlífi á fæðingarstað hans. Hann segir jafnframt: 

Hér á Íslandi höfum við að vísu minnst merkra manna á mismunandi hátt. Það vill svo 

einkennilega til að hér í Reykjavík bjó fyrsti landnámsmaður Íslands, og ég veit ekki 

til, að hans hafi verið minnst á neinn hátt annan en þann, að á húsvegg, þar sem talið 

er, að bær hans hafi staðið, var til skamms tíma skrifað: Hér fást ánamaðkar. En svo 

er annað. Rafnseyri er nú að verða í þjóðbraut, og það er svo aðkallandi, að ekki 
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verður hjá því komist að gera þar eitthvað til þess að hægt sé að taka á móti öllum 

þeim ferðamannastraum, sem þar liggur um. Ég vildi, að hv. þm. kæmi á þessar slóðir 

eftir 5 – 10 ár, og þá mundi hann sjá, ,að eitthvað hefði munað um þær ráðstafanir, 

sem hér er verið að gera, og þá mundi hann kjósa, að hann hefði sagt færra til að 

draga úr, að það megi vel fara.79  

Sigurður Kristjánsson segir í tilsvari sínu að borið hafi verið á því að menn hafi viljað 

nota nafn Jóns Sigurðssonar til þess að ýta undir framkvæmdir á ýmsum stöðum. Það 

mætti jafnvel leggja veg frá Ísafirði til Arnarfjarðar, leggja í hann ríflegt fé og að kalla mætti 

veginn, vegur Jón Sigurðssonar. Finna mætti sjálfsagt fleiri troðninga, sem Jón Sigurðsson 

hefur farið um, en honum þykir ekki vel farið með nafn hans almennt. Ásgeiri er greinilega 

farið að hitna í hamsi, en hann segir að hann muni reyna stilla skap sitt gagnvart þessum 

tilgátum, að þeir tillögumenn um framkvæmdir á Rafnseyri þurfi að sitja undir því að hafa 

vonda samvisku og ætli sér að misnota nafn Jóns Sigurðssonar og hrinda í framkvæmd 

hinum og öðrum framkvæmdum. Þeir ætli einungis að nota nafn hans til þess, að það 

verði einhver sómi sýndur hans fæðingarstað, sem um leið verður hans eigin minning.80 

Hlutverk og vægi Ásgeirs í framkvæmdum og starfsemi Hrafnseyrar ber af á þeim tíma 

sem nefndin starfaði. Það er ekki of sögum sagt að hann hafi verið lífið og sálin í störfum 

nefndarinnar og uppbygging staðarins honum hugleikið áhugamál. Ásgeir gegndi 

þingmennsku á árunum 1923-1952, þar til hann settist í forsetastól, og varð annar forseti 

íslenska lýðveldisins. Á árum hans sem þingmaður er hann flutningsmaður tillaga sem 

lagðar eru fram til þingsályktunar er vísa til sögulegra atburða í Íslandssögunni. Tillögurnar 

fjalla einnig um karlmenn sem hafa á einhvern hátt spilað stórt hlutverk í þeirri sömu 

sögu. Árið 1931 er hann flutningsmaður, ásamt öðrum alþingismönnum, að 130. tillögu 

til þingsályktunar um minningu þjóðfundarins árið 1851 í hátíðarsal Menntaskólans Í 

Reykjavík. Tillagan fól í sér að láta mála á kostnað þingsins, olíumynd af þjóðfundinum. Í 

tillögunni er einnig farið fram á nauðsynlega aðstoð svo sem upplýsingar um sögulega 

nákvæmni eins og það er orðað í tillögunni, og að gera umbætur á salnum svo að myndin 

muni njóta sín. Með tillögunni er fylgiskjal, greinagerð skrifuð af Pálma Hannessyni þá 

skólameistara Hins almenna menntaskóla í Reykjavík eins og hann hét á þessum árum. Í 

fylgiskjalinu gerir Pálmi grein fyrir þörfinni á viðgerðum sem salurinn þarfnaðist og þeirri 
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hugmynd hvernig best væri að útfæra málverkið. Eða eins og Pálmi segir sjálfur: „Ekkert 

atvik í sögu sjálfstæðisbaráttunnar mun bera hærra í vitund manna en einmitt þetta, og 

ekkert þeirra mun vera jafnvel fallið til þess að málast og það. Og þetta er vafalaust sá 

atburðinn, sem sögulegastur hefir gerzt í sal skólans“.81 

Með vissu má taka undir orð Pálma um sögulegt gildi atburðarins þar sem Jón 

Sigurðsson, þá forseti Alþingis, mótmælir í nafni þjóðarinnar framkomu Trampe greifa. 

Kristján áttundi Danakonungur lét reisa hús menntaskólans og þar voru haldin þing um 

meira en þriðjung aldar eða þar til Alþingishúsið var reist árið 1881. Pálmi segir að salurinn 

sé hin merkasta stofa á Íslandi, ekki síst fyrir þá sakir að „hann fóstraði Alþingi, meðan 

það var enn í bernsku og átti ekki annað athvarf betra, því að af hinu unga Alþingi, leggur 

ljóma fram á veginn til vor.“ Í miðju fylgiskjali Pálma kemur hann að rót málanna. Það er 

að viðgerðin yrði á einhvern hátt að festa í manna minnum sögu hans. Þar sér hann ekki 

neina aðra leið en að láta mála mynd af atburði sem merkastur er í sögu hans og 

framhaldið er þekkt. Tengir Pálmi enn fremur salinn við stjórnmálaferil Jóns Sigurðssonar. 

Slíkar tengingar voru gjarnan notaðar af samtímamönnum Pálma, minning Jóns var notuð  

til þess að kveikja á þjóðernisvitundinni og og til þess að leggja rækt við þjóðmenninguna. 

Jón Karl Helgason orðar þetta í bók sinni Ódáinsakur að minningin sé ræktuð opinberlega 

á forsendum menningarlegrar og pólitískrar þjóðernisstefnu.82 Nafn Jóns var komið með 

þungt vægi innan stjórnsýslunnar. 

Erindi Pálma hafði áður verið vísað frá undirbúningsnefnd Alþingshátíðar árið 1930, 

leggja má þann skilning á orð Pálma að hinn forni fóstri Alþingis hafi verið gleymdur eða 

geymdur, því að Alþingi hafi heiðrað afrek sín og sögustaði á marga lund; umbætur á 

Þingvöllum, friðað Bláskógarbyggð og endurbætt salarkynni Alþingishússins en nú þyrfti 

að sýna málefninu þá virðingu að sæmd sé fyrir þing og þjóð. Önnur tillaga í meðförum 

Ásgeirs og flutningsmanna var gerð árið 1937, 240. þingsályktunartillaga um ráðstöfun á 

bæjarstæði Ingólfs Arnarssonar fyrir Þjóðminjasafn, eða aðra opinbera byggingu, o.fl. Þar 

er lagt til að rannsaka hvað það muni kosta eða taka til opinberrar ráðstöfunar svæðið við 

Aðalstræti þar sem áætlað er að Iandnámsmaðurinn Ingólfur Arnarsson hafi reist bæ sinn. 
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Svæðið verði rannsakað og friðað og athugað yrði hvað væri best sett á þessum stað, t.d. 

Þjóðminjasafn Íslands, ráðhús fyrir Reykjavík eða önnur opinber bygging.83 

Hugmyndir manna sem felast í tillögunum hér fyrir ofan eru í takt við það sem þekkist 

úr vestrænum heimi á þessum tíma. Stjórnmálamönnum, tónskáldum eða öðrum 

fyrirmennum var reistur minnisvarði í einhverri mynd.84 Byggingar og styttur voru reistar 

og staðir helgaðir líkt og Jón Karl segir í umfjöllun sinni um helgifestu þjóðardýrlinga. 

Helgur staður er þegar fæðingarstað eða grafreit einstaklinga (eða stað sem tengist 

mikilvægum atburðum í lífi hans) er gefið táknrænt hlutverk.85 Þetta voru framkvæmdir 

sem höfðu áhrif á vitund fólks eða eins og Pálmi hafði á orði; “festa í manna minnum”. 

Það er verið að minnast þess veruleika sem var, þeirra atburða eða einstaklinga höfðu 

þannig áhrif að veruleiki nútímans sé eins og hann er.  

Ásgeir Ásgeirsson var áhugamaður um Jón Sigurðsson og minningu hans eins og áður 

hefur komið fram. Þeir áttu það sameiginlegt að hafa setið á þingi fyrir Vestur- 

Ísafjarðarsýslu. Á þingsályktunartillögunum sem innihalda nafn Ásgeirs má sjá að hann er 

virkur þáttakandi í að skapa þjóðmenningu Íslands byggða á fornri tíð. Íslendingar gleymi 

ekki fórnum, baráttum, allt í anda þjóðfrelsis og sterkra tilfinninga til lands og þjóðar. Gylfi 

Gröndal minnist aldarafmælis Ásgeirs árið 1994 og rifjar upp í pistli í Morgunblaðinu þegar 

Ásgeir var forseti sameinaðs þings á alþingishátíðinni á Þingvöllum. Þar segir Gylfi að 

framganga Ásgeirs hafi verið öll til fyrirmyndar og þjóðhátíðarræða hans var lengi í 

minnum höfð og vitnar í ræðu Ásgeirs. „Á Alþingi eiga að sitja vitsmunir Snorragoða, 

stjórnvísi Þorgeirs, göfgi Halls af Síðu og manndómur Jóns Sigurðssonar.“86  

Það gjörbreytti vægi Hrafnseyrar að Ásgeir Ásgeirsson var kosin forseti Íslands árið 

1952. Hann hélt alla tíð sæti sínu sem formaður nefndarinnar. Páll segir að það hafi verið 

Ásgeiri mikið kappsmál að fyrsta opinbera heimsókn hans sem forseti væri á fæðingarstað 

Jóns Sigurðssonar.87 Hann vann ötullega að því að styrkja staðinn. Ásgeir hafði samband 

við opinberar stofnanir líkt og fræðslumálayfirvöld og talaði fyrir stofnun barnaskóla. 

Heimildir eru óljósar um hvort hann hafi jafnvel lagt til upphæðir úr eigin vasa til 
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framkvæmda eða af reikningi forsetaembættisins.88 Páll fjallar um það í bókinni Jón forseti 

allur? að fréttatilkynningar nefndarinnar hafi borist frá forsetaskrifstofunni og 

formennska Ásgeirs sem forseti Íslands í fastanefnd á vegum ráðuneytisins hafi verið 

óvenjuleg. Páll er á því að Ásgeir hafi talið það verkefni að byggja upp minningu Jón 

Sigurðssonar líkt því og að standa vörð um íslenska fánann eða Þingvelli.89 

Hrafnseyrarnefndin var undir forsætisráðuneytinu lengstan part þess tíma sem hún 

var starfandi í upprunalegri mynd. Þar er átt við að nefndarmenn voru skipaðir af 

ráðuneytinu eða tillögur bárust nefndarmönnum til ráðuneytisins um aðra kandídata til 

að sitja í nefndinni. Lítið ber á störfum nefndarinnar í upphafi starfstíma hennar og hafa 

heimamenn haft áhyggjur af staðnum. Fyrirsögn í ísfirsku árstímariti, 17. júní, árið 1947, 

stendur að Hrafnseyri megi ekki fara í auðn.90 Hægur uppbyggingartími fór afstað. 

Hægaganginn má útskýra að lítið fjármagn fékkst til þeirra framkvæmda sem nefndin 

hafði áætlað sér að hrinda af stað. Árið 1948 lætur Hrafnseyrarnefnd mæla upp staðinn 

og kortleggja. Árið 1956 var hafist handa við að byggja fyrsta áfanga húss á staðnum sem 

lauk árið 1961 og var vígt á 150 ára afmæli Jóns Sigurðssonar. Ásgeir kallaði eftir aðstoð 

frá fjárveitinganefnd Alþingis að því tilefni.91 Páll skrifar að eftir 150 ára afmælið hafi orðið 

hlé á störfum nefndarinnar.92 Það breytist við komu Hallgríms Sveinssonar sem fékk að 

sitja staðinn og hóf þar búskap með konu sinni Guðrúnu Steinþórsdóttur árið 1964. 

Störf nefndarinnar voru gagnrýnd bæði á opinberum vettvangi og inn á Alþingi. 

Skrifað var í blöðin um framkvæmdir og breytingar og á Alþingi var spurt til um 

starfsemina og hvert væri hlutverk nefndarinnar. Árið 1978 kom fram fyrirspurn frá 

þingmanninum Þorvaldi Garðar Kristjánssyni til þáverandi forsætisráðherra sem var Geir 

Hallgrímsson. Hann spurði að því hvort fyrirhugaðar væru frekari framkvæmdir á 

Hrafnseyri til að efla staðinn í minningu Jóns Sigurðssonar. Hvort ætlunin væri minnast 

hundruðustu ártíðar Jóns Sigurðssonar árið 1979 með sérstökum framkvæmdum á 

Hrafnseyri, og loks, hvert væri hlutverk Hrafnseyrarnefndar. Þorvaldur Garðar var 

alþingismaður Vestur-Ísfirðinga 1959, Vestfirðinga árin 1963 - 1967 og sat á Alþingi fyrir 
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Sjálfstæðisflokkinn árin 1971 - 1991. Í fyrirspurninni eru raktar þær þingsályktunartillögur 

á árunum 1944 - 1945 sem vörðuðu Hrafnseyri og framtíðaruppbyggingu á staðnum. Þar 

segir að: „Mikið vatn hafi runnið til sjávar síðan þá en svo virðist vera að það séu brostnar 

forsendur fyrir sumu sem ætlað var og ef til vill minna gert en vert hefði verið að gera. 

Merkisár sé framundan og spurt er hvort vilji sé til þess að betrumbæta ræktarsemi til 

staðarins.“ Geir Hallgrímsson svaraði því til að hann hafi sent fyrirspurnir þingmannsins 

til Þórhalls Ásgeirssonar ráðuneytisstjóra í viðskiptaráðuneytinu sem þá var orðinn 

formaður Hrafnseyrarnefndar en Þórhallur var sonur Ásgeirs Ásgeirsonar. Geir greinir frá 

svari Þórhalls og svarar að: 

Hlutverk Hrafnseyrarnefndar sé samkvæmt þingsályktunartillögu sem samþykkt var 

á Alþingi 16. janúar 1945, að stýra framkvæmdum á Hrafnseyri við Arnarfjörð í 

minningu Jóns Sigurðssonar. Varðandi frekari framkvæmdir til þess að efla staðinn í 

minningu Jóns er stefnt að því að fullgera byggingu á Hrafnseyri með því að byggja 

við hana nýja álmu, þar sem verði inngangur að minjasafni Jóns Sigurðssonar og 

kapella sem um leið megi nota til fundarhalds. Kostnaður mun meðal annars greiðast 

úr Minningarsjóði Dóru Þórhallsdóttur og með samskotum einstaklinga og samtaka 

sem nefndin hyggst beita sér fyrir. Framkvæmdunum skal vera lokið fyrir 

hundruðustu ártíð Jóns Sigurðssonar. Ráðgerir nefndin svo að  minnast hundruðustu 

ártíðarinnar svo að opna minjasafn Jóns Sigurðssonar og vígja kapelluna og á annan 

viðeigandi hátt.93 

Þorvaldur Garðar þakkar jákvætt viðhorf sem fram kom og lýsir yfir ánægju sinni með 

að Hrafnseyrarnefnd hugsi nú um að gera sérstakt átak í að efla staðinn. Hann vill 

jafnframt minnast þess að um hafi verið rætt að koma upp á Hrafnseyri minjasafni um Jón 

Sigurðsson. Harla fátt hafi verið hins vegar verið gert fram að þessu í þeim efnum og segir 

að nú sé sérstök ástæða að leggja áherslu á stofnun slíks safns. Þorvaldur Garðar segir 

ennfremur að myndarlega hafi tekist til með hús Jóns Sigurðssonar í Kaupmannahöfn sem 

Alþingi stóð að. Húsmunir og slíkt sem tengist honum persónulega hafi verið sett þar upp 

og færi vel á því að gera slíkt hið sama á Hrafnseyri. Hann leggur til að flytja mætti á 

fæðingarstaðinn ýmsa muni úr búi Jóns Sigurðssonar sem varðveittir voru í 

Þjóðminjasafninu til Hrafnseyrar. Þorvaldur Garðar segir orðrétt: „að það gæti orðið mjög 

til sóma, ef það yrðu gert með reisn og því látleysi sem hæfir minningu Jóns Sigurðssonar.“  

Lítið er fjallað um Hrafnseyri í skjölum Alþingis frá þessari fyrirspurn Þorvalds Garðars. 

Mest bar á störfum nefndarinnar á framkvæmdatímabilum og í kringum hátíðarhöld 17. 
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júní. Ásgeir vinnur á forsetaskrifstofunni að málefnum Hrafnseyrar og eftirmenn hans 

sömuleiðis samhliða sínum störfum. Í gegnum áratugina koma ákveðnir sprettir í 

framkvæmdir og hugmyndavinnu á Hrafnseyri og sem dæmi nefna byggingu íbúðarhúss 

sem stóð þó lengi hálfklárað. Það urðu umræður um niðurrif kirkjunnar sem byggð var 

árið 1886 og byggingu minningarkapellu. Hugmynd um að koma á fót minjasafni hafði 

verið áberandi allt frá árinu 1944 þar til eiginlegt safn var opnað árið 1980. Þegar það kom 

upp umræða eða einhverskonar framkvæmdir fóru í gang á Hrafnseyri, lá þjóðin ekki beint 

á skoðunum sínum þegar tækifæri gafst. Mikið var skrifað í blöðin um byggingu 

kapellunnar til að mynda og þegar endurreisa átti burstabæinn á Hrafnseyri tæplega 

þremur áratugum seinna heyrðust gagnrýnisraddir eins og komið verður að síðar.  

Ásgeir Ásgeirsson stofnaði minningarsjóð um eiginkonu sína árið 1965. Tilgangur 

sjóðsins var að vera bakhjarl að byggingu minningarkirkju eða Kapellu Jóns Sigurðssonar. 

Á Hrafnseyri var fyrir kirkja sem lítið hafði verið sinnt í gegnum tíðina og hún farin að bera 

þess merki. Margar hugmyndir voru uppi um staðsetningu kapellunnar á svæðinu en á 

jörðinni voru staðir sem voru misjafnlega tengdir Jóni. Til að mynda stóðu uppi leifar af 

gamla bænum, þar sem talið var að rúmstæði Þórdísar móður Jóns hafi staðið við hlaðinn 

vegg, en svo fór að kapellan varð áföst byggingunni sem hugsuð var sem prestsetur áður 

en prestakallið var flutt til Þingeyrar. Páll segir að það sé óljóst hverjir það hafa verið sem 

störfuðu með Ásgeiri lengst af eftir brotthvarf þeirra sem skipaðir voru í fyrstu. Samskipti 

hans við biskup Íslands, fræðslumálastjóra og húsameistara ríkisins varðandi uppbyggingu 

á staðnum virðast hafa gert þá að nefndarmönnum í huga Ásgeirs. Auk þeirra áttu Sturla 

Jónsson hreppstjóri á Suðureyri við Súgandafjörð sæti í nefndinni, Stefán Eggertsson 

prófastur á Þingeyri og Þórður Njálsson, þá formaður skólanefndar Auðkúluhrepps. 

Nefndin var þeirrar skoðunar að þeir ættu sjálfir að velja menn í stað þeirra sem hættu 

störfum fyrir nefndina.94 Samsetning hópsins var á skjön við það sem í upphafi hafði verið 

ákveðið og benti forsætisráðuneytið á það í bréfi til Ásgeirs Ásgeirssonar. Málin voru leyst 

á þann veg að miðað við upphaflegu skipun um hverjir ættu að sitja í nefndinni voru það 

Vestfirðingarnir eins og Páll orðar það, Sturla og Þórður.95 Ásgeir lést árið 1972 og var fólk 

beðið um að minnast hans með því að gefa í sjóð Dóru Þórhallsdóttur. 
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Nefndarmenn sem síðar tóku sæti í nefndinni voru tengdir henni fjölskyldu- eða 

átthagaböndum eins og dæmi segja til um. Þórhallur Ásgeirsson starfaði sem 

ráðuneytisstjóri í viðskiptaráðuneytinu tók við sem formaður eftir fráfall föður síns, og 

Ágúst Böðvarsson, sonur Böðvars Bjarnasonar fléttaðist inn í störf nefndarinnar og 

staðurinn naut góðs af vinnu hans við landmælingar og kortagerð. Ágúst smíðaði til að 

mynda líkan af burstabænum sem hafði verið á staðnum. Orð eru fyrir því að svili 

Hallgríms Sveinssonar sitji í nefndinni á einhverjum tímapunkti. Árið 1974 er 

Hrafnseyrarnefnd endurskipulögð. Ráðuneytið skipaði Þórhall formann, og með honum 

sátu Ágúst sem starfaði sem forstjóri Landmælinga og Halldór Kristjánsson frá Kirkjubóli í 

Önundarfirði, sem gegndi varaþingmennsku fyrir Framsóknarflokkinn og starfaði síðar 

sem starfsmaður á Alþingi. Vestur- Barðastrandasýsla tilnefndi Hannibal Valdimarsson og 

Vestur-Ísafjarðarsýsla Sturlu Jónsson, hreppstjóra á Suðureyri við Súgandafjörð. Hannibal 

var fyrrverandi ráðherra og hafði setið sem formaður þriggja stjórnmálaflokka. Sturla 

hafði tekið þátt í störfum nefndarinnar frá árinu 1968.96 

Nefndin fór að huga að því að undirbúa hundrað ára ártíð Jóns Sigurðssonar 1979. 

Stærstu framkvæmdirnar sem voru fyrirhugaðar var bygging minningar kapellu og að 

koma upp minningarsafni um Jón Sigurðsson.97 Margir höfðu áhyggjur af örlögum gömlu 

kirkjunnar þegar umræðan um minningarkapellu varð meira áberandi þegar leið á lok 

áttunda áratugarins. Þáverandi þjóðminjavörður mótmælti með skrifum í 

Helgarpóstinum árið 1980 þar sem hann lagði áherslu á varðveislu gildi kirkjunnar98 og 

sem og söfnuðurinn í Hrafnseyrarsókn. Deilt var um varðveislu þjóðminja. Í Dagblaðinu 

árið 1980 birtist grein sem bar heitið „Hin nútímanlega snobbkapella“. Greinarhöfundur, 

Þorsteinn Thorarensen, spurði hvort að kapellan væri bara fyrir Reykvíkinga, sem ætluðu 

sér að ferðast í framtíðinni út í það tungllandslag sem einu sinni var Arnarfjörður.99 Vígsla 

kapellunnar fór fram sama dag, þann 3. ágúst 1980  og opnun safnsins um Jón Sigurðsson. 

Áfram var messað í gömlu kirkjunni sem var að lokum gerð upp og minningarkapellan fékk 

það hlutverk að verða að mestu leyti notuð á hátíðarhöldum þann 17. júní.       

                                                        
96 Páll Björnsson, Jón forseti allur?, 295. 
97 Páll Björnsson, Jón forseti allur?, 199. 
98 Páll Björnsson, Jón forseti allur? 201. 
99 Páll Björnsson, Jón forseti allur?, 201.  
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Þann 17. júní árið 1944 er skrifuð grein í blaðið Vesturland, blað vestfirzkra 

sjálfstæðismanna Greinin ber heitið „Íslendingar minnast Jón Sigurðssonar“. Í upphafi 

reifar höfundur að þennan dag fagni íslenska þjóðin nýjum degi eftir langa og dimma nótt. 

Hið forna þjóðfrelsi er að fullu endurheimt og alfrjálst íslenskt lýðveldi stofnað. Ennfremur 

kemur fram að fögnuðurinn því tengdu hljóti að verða helgaður minningu manna sem 

lögðu grundvöll af því að markinu var náð og að einu nafni heldur sagan á sínum breiðu 

vængjum nafni Jóns Sigurðssonar forseta. Greinarhöfundur vill meina að: „Það sé glæsileg 

staðreynd að fæðingardagur þess manns sem glæsilegasta baráttu háði fyrir frelsi og 

sjálfstæði Íslands skuli vera stofndagur hins íslenzka lýðveldis.“100 Jafnframt biður hann 

að landvættir þessa fagra lands, fólkið í hverri byggð og borg „blessi í dag minningu 

frelsishetju sinnar, Jóns Sigurðssonar forseta. Báran á miðunum og við fjörustein, 

lækurinn í dalnum, fjöll og jöklar hins frjálsa Íslands, flytja honum, og þeirri almáttugu 

forsjón, er gaf þjóðinni hann, eilífa þakkargjörð.“101 

17. júní afmælisdagur Jóns Sigurðssonar hefur verið haldin hátíðlegur reglulega frá 

lýðveldisstofnun. Jón Karl segir að afmæli þjóðardýrlinga séu sérstök því að afmælisbarnið 

sjálft er fjarverandi og segir að tilgangurinn með öllu tilstandinu sé að reyna að bæta upp 

tilfinnanlega fjarveru með því að framkalla ímynd einstaklingsins eða arfleið hans. Jón 

segir að það sé ástæða fyrir því að vekja athygli á því að í fjarveru afmælisbarnsins tekur 

einhver við hlutverki þess, skipuleggur veisluhöldin og leggur í nauðsynlegan kostnað. Jón 

Karl segir málið snúast að einhverju marki um það hver hafi umráðarétt og eignarrétt á 

minningu viðkomandi einstaklings og jafnvel minningunni um þá minningu.102  

Veislustjórar og hugmyndasmiðir starfseminnar á Hrafnseyri hafa verið nokkrir. Það 

hefur þó ekki mikið borið á mannabreytingum á starfstíma Hrafnseyrarnefndar. Formenn 

hafa verið fjórir frá upphafi. Ásgeir Ásgeirsson, Þórhallur Ásgeirsson, þingmaðurinn og 

Ísfirðingurinn Matthías Bjarnason og sjálfstæðismaðurinn og Önfirðingurinn Eiríkur 

Finnur Greipsson.  

Seinni tíma menn sem koma inn í nefndina meðal annarra má nefna Jón Páll 

Halldórsson frá Ísafirði, framkvæmdastjóra og Gunnlaug Finnsson bónda og alþingismann 

                                                        
100 Vesturland, 17. júní 1944.  
101 Vesturland, 17. júní 1944. 
102 Jón Karl Helgason, Ódáinsakur, 201. 



47 

fyrir framsóknarflokkinn. Matthías Bjarnason tók við formennsku af Þórhalli. Matthías 

fæddist á Ísafirði og sat á Alþingi fyrir Sjálfstæðisflokkinn frá árinu 1967. Eftir að 

ráðherratíð hans lauk árið 1987, tók hann sæti í Hrafnseyrarnefnd það sama ár.103 

Burstabærinn reis undir formennsku Matthíasar. Matthías sagði sig hins vegar frá störfum 

nefndarinnar áður en burstabærinn var vígður og það var með fyrstu verkum Eiríks Finns 

að vera viðstaddur þau tímamót árið 1997. Eiríkur Finnur segir að Matthías hafi komið að 

máli við sig og beðið hann um að taka að sér formennsku í nefndinni.  

Forsagan að burstabænum er sú að lengi hafði staðið til að láta laga gaflinn, hlaðna 

vegginn sem stóð eftir af fæðingarbæ Jóns Sigurðssonar. Rætt var um að endurhlaða hann 

og leggja göngustíg að honum.104 Hallgrímur staðarhaldari fékk heimsókn frá Sveini 

Einarssyni, vegghleðslumanni að austan, sem skaut þeirri hugmynd að mönnum að réttast 

væri hins vegar að endurreisa fæðingarbæinn. Í kjölfarið voru þjóðminjavörður og 

fornleifanefnd komin í málið. Óttast var að einhverjar fornleifar væru þar fyrir og ekki 

beint ákjósanlegt að endurreisa torfbæinn á gamla bæjarstæðinu. Bærinn reis, hleðslan 

fléttaðist inn í vegginn sem stóð fyrir af fæðingarbænum og aðspurður sagðist 

staðarhaldarinn Valdimar erfitt að geta til um nákvæma staðsetningu upprunalega 

hlutans. Ágreiningur um framkvæmdina var þó nokkur, jafnvel var talað um að það væri 

verið að búa til gervifornminjar á staðnum. Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson 

fornleifafræðingur var á þeirri skoðun og segir ennfremur að það sé verið að fegra fortíð 

sem ekki er svo mikið vitað um.105 Bærinn var vígður 17. júní 1997 og voru uppi hugmyndir 

að hafa þar kaffisölu og að þar yrði lítill sýning á vegum Byggðasafns Vestfjarða.  

Seinasta stóra verkefni Hrafnseyrarnefndar var að starfa með Afmælisnefnd Jóns 

Sigurðssonar sem var skipuð fulltrúum allra stjórnmálaflokka að hátíðarhöldum 200 ára 

afmælis Jón Sigurðssonar árið 2011. Þá eru í Hrafnseyrarnefnd ásamt Eiríki, Jón Páll 

Halldórsson sem áður hefur verið minnst á, Angantýr Valur Jónasson, þáverandi 

sparisjóðsstjóri á Þingeyri og Guðfinna Hreiðarsdóttir héraðsskjalavörður við Safnahúsið 

Ísafirði og virk í starfi sjálfstæðisflokksins í bænum. Guðfinna var fyrsta og eina konan til 

þess að taka sæti í nefndinni. Í þeim gögnum sem Eiríkur Finnur sendi til mín má sjá að 

                                                        
103 https://www.althingi.is/altext/cv/is/?nfaerslunr=430 
104 Páll Björnsson, Jón forseti allur?, 204. 
105 DV, Ráðuneytið ber birgður á störf fornleifanefndar, fimmtudagur 23. júlí 1994. 

https://www.althingi.is/altext/cv/is/?nfaerslunr=430
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reglulega minnti nefndin á sig með póstum til ráðamanna. Póstarnir innihéldu hugmyndir 

að stefnumótun fyrir staðinn, áframhaldandi uppbyggingarstarfssemi á staðnum og sýna 

mikinn vilja til þess að gera vel við staðinn eins og fyrirrennarar þeirra höfðu áður gert.  

Hátíðarhöldin mörkuðu ákveðin tímamót. Ákveðið var að leggja nefndina niður og var 

hugmyndin sú að það yrði stofnuð ný fræðileg nefnd sem tæki við málefnum 

Hrafnseyrarnefndar og það yrði liður í því að styrkja starfsemi staðarins. Hugmynd var 

uppi um að stofna prófessorstöðu við Háskóla Íslands sem kennd yrði við nafn Jóns 

Sigurðssonar og Hrafnseyri. Eiríkur segir frá þeirri fléttu í viðtali mínu við hann sem er í 

kafla 5.1 undir lið IV. Óvæntur flutningur málefna nefndarinnar eftir að hún var lögð niður 

kom Eirík Finn á óvart. Frá upphafi hafði  starfsemin og málefni safnsins, og þar með 

Hrafnseyrarnefndar, sem starfaði sem stjórn þess, undir forsætisráðuneytið. Það gerist 

síðan undir stjórn Jóhönnu Sigurðardóttur þá forsætisráðherra að árið 2012 voru málefni 

safnsins færð undir mennta og menningarmálaráðuneyti. Eiríkur sagði í samtali að hann 

hafi furðað sig mikið á þessum tilfæringum og hann hafi orðið ósáttur. Hann hafi ekki 

viljað ganga frá þessu þegjandi og hljóðalaust. Hann hafi verið í bréfaskrifum við bæði 

Jóhönnu Sigurðardóttur, Sigmund Davíð Gunnlaugsson sem þá var forsætisráðherra sem 

og Illuga Gunnarsson sem þá var menntamálaráðherra. Frá 1. janúar 2017 hafa málefni 

og stjórnsýsla safnsins að nýju heyrt undir forsætisráðuneytið.  

Fjallað verður nánar um safnastarf  og vinnu nefndarinnar að koma upp 

minningarsafni um Jón Sigurðsson, í kafla 4. 

 

4.4 Örstutt minni um ábúendasögu Hrafnseyrar 

Það kemur kannski ekki á óvart en á Hrafnseyri bjuggu fleiri en minning Jón Sigurðssonar 

og þeir prestar sem sátu staðinn. Annar tími sem áhugavert er að nefna í samhengi við 

störf Hrafnseyrarnefndar er ábúendasaga þeirra sem dvöldu á Hrafnseyri og stunduðu þar 

búskap. Einn af þeim var móðurafi séra Geirs Waage sóknarprests í Reykholti. Jón Kristinn 

Waage fæddist í Arnarfirði. Jón Kristinn réð sig sem vinnumaður hjá Böðvari Bjarnasyni 

presti á Hrafnseyri og byrjaði síðar sinn eigin búrekstur. Hann stundaði búskap á nokkrum 

stöðum í Arnarfirðinum en mestan tímann á Hrafnseyri. Eftir ábendingu frá Peter Weiss 

ákvað ég að senda póst á séra Geir Waage og leitaði til hans um að fá sjónarhorn hans á 

starfsemina á Hrafnseyri og framtíð staðarins.  
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Eg hefi hugsað um það hverju eg ætti að svara þjer um skoðun mína á framtíð 

Hrafnseyrar. Það er ekki einfalt að svara þeirri spurningu. 

Í fyrsta lagi snýr hún að staðnum sjálfum og byggðinni í Auðkúluhreppnum hinum 

forna. Eg er sömu skoðunar og síra Sigurður Pálsson vígslubiskup í Skálholti. Hann 

sagði í visitazíu í Bæ í Borgarfirði á öndverðum 9. áratug síðustu aldar: "Sú eina 

byggðastefna, sem eg tek mark á, fæst við það að viðhalda helgidómum þjóðarinnar. 

Þeir eru sjerhvert byggt ból inn til dala og út til nesja og á miðunum við landið sem 

þjóðin hefur helgað með lífsbaráttu sinni um aldirnar. 

Þannig er það mín skoðun, að í því felist mikil mistök, að setja Hrafnseyri í eyði, hafa 

þar ekki fasta búsetiu árið um kring. Það er líka öryggismál. Hefði Hrafnseyri haldizt í 

byggð, hefði Auðkúla líklega einnig haldizt. 

Ný flyzt þjóðleiðin fjær staðnum. Þó verður heiðin áfram. Eg er of fjarri til að vera 

dómbær um það, hverju göngin á Rauðsstöðum breyta. 

Nú tel eg það hafa verið hrapaleg mistök að leggja Hrafnseyrarnefnd niður. Ekki 

kostaðu hún nú mikið. Uppfæra hefði þurft nefndina með staðkunnugum mönnum 

eftir því sem fólk dó út úr henni eða forfallaðist fyrir elli sakir. Það hefði nú verið 

gerlegt, hefði vilji yfirvalda staðið til þess. Einhverja samfellu þekkingar á stað og 

staðháttum þarf að varðveita. Staðurinn, sem eitthvert utangarnafyrirbæri er og 

verður hvorki fugl nje fiskur. 

Mjer þókti sárt að sjá áframhaldandi hervirki á staðnum þegar eg kom þar í 

fyrrasumar. Óþarft var að farga sjóvarhúsunum á kambinum neðan við staðinn. Þó 

stóðu þau af sjer „tiltektina“ árið 1961 þegar fjölmörgum, uppistandandi 

aldagömlum húsum var rutt í burtu með jarðýtum. Fjósið gamla heima staðnum var 

líklega að stofni til frá öndverðri 17. öld, afburða sterkleg bygging og snilldarlega 

hlaðin, viðir í þekjum gamlir og merkilegir. Brunnhúsið líklega um öld yngra að stofni 

til, hesthúskofi á Bæli áreft með teinæringnum, sem fauk hjá síra Sigurði, föður Jóns, 

um aldamótin 1800. Hvað á mjer þá nú að þykja um „safnið“ í húsinu, sem var of fínt 

fyrir bónda og hans hyski, þegar það var risið, svona „út í loftið“ á sínum tíma. Amma 

mín bannaði vegagerðarfólki að leggja veginn á svávarkambinum yfir Hrafnsnaustið. 

Engu munaði, að því var hlíft. Hún skammaði afa fyrir að sljetta út Grelutóftirnar og 

þúfuna, þar sem Hrafn var höggvinn. Framkvæmdamenn sjást ekki fyrir. Þegar allt 

hefur verið út skafið, má vísast einu gilda hvað það hjet eða hvar það var.106  

Tiltektin sem séra Geir skrifar um og gerist árið 1961 verður að öllum líkindum gerð 

fyrir 150 ára afmælishátíðina. Tiltekt sem átti að stuðla eflaust að endurbótum og 

framkvæmdum í nafni Hrafnseyrarnefndar. Gamalt skal víkja fyrir því nýja, en það nýja á 

að geyma eða tákna það gamla. Margt annað hefur bitið á minjar um hefðbundna 

alþýðumenningu og þar með ábúendasögu Hrafnseyrar en tímans tönn. Hverjir voru það 

sem töldu að „safnið“ væri of fínt fyrir bónda og hans hyski?

                                                        
106 Tölvupóstsamskipti Geir Waage og Finney Rakel Árnadóttur, 30. apríl – 6. maí 2019. 
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5 Safnið  

Eins og komið hefur fram hefur það verið ósk manna sem komu að starfinu á Hrafnseyri 

að koma upp safni á Hrafnseyri til minningar um Jón Sigurðssonar. Hallgrímur segir frá því 

þegar Þórhallur spurði hann hvað væri hægt að gera til að auka veg staðarins og minnist 

á fyrirætlanir um fótsetningu slíks safns sem áform voru um í upphafi þegar 

Hrafnseyrarnefnd var stofnuð. Í yfirlitsriti eða bók Hrafnseyrarnefndar sem gefinn var út 

í kjölfar opnunar safnsins, stendur að „Nefndin vænti þess að með þessum 

framkvæmdum sé náð ekki ómerkum áfanga að því marki að staðurinn hafi þá reisn sem 

fullnægir ræktarkennd og metnaði landsmanna um minningu Jóns Sigurðssonar.“ 107 Í 

ritinu er einnig greint frá því að þegar Hrafnseyrarnefnd var endurskipuð árið 1974 hafi 

nefndin stefnt að því að koma upp minjasafni um Jón Sigurðsson. Nefndin lét kaupa 

bókaskáp, fundarborð, og stóla frá tímum Jóns Sigurðssonar í Kaupmannahöfn. Bækur 

voru keyptar í skápinn og eftirprentun af þjóðfundarmálverkinu eftir Gunnlaug Blöndal.108 

Safnið var opnað 3. ágúst 1980 og var það eitt fyrsta embættisverk Vigdísar 

Finnbogadóttur þáverandi forseta. 

Það sem var kallað safn á þessum tíma var að mestu leyti yfirlitssýning ef litið er á þá 

skráðu muni sem birtir eru í bókinni sem Hrafnseyrarnefnd gaf út. Þar sem safnmunir eru 

listaðir upp. Þeir munir sem skráðir eru sem safnmunir samkvæmt sýningarskrá eru átta 

talsins og hafa tengingu við Jón að einhverju leyti. Þar má finna brjóstmynd af Jóni og 

peningaseðla gefna út honum til heiðurs. Ferðakistill sem Jón notaði, gefin af Agli 

Ólafssyni og Ragnheiði Magnúsdóttur á Hnjóti, Eirketill frá æskuheimili Jóns sem Margrét 

systir hans erfði sem endaði síðar á Byggðasafni Vestfjarða árið 1963 og rataði til safnsins 

árið 1981. Rúmfjöl sem sögð er Margrétar systur Jóns og kom frá Hokinsdal í Arnarfirði. 

Eftirlíking af Hrafnseyrarbænum eins og hann var í byrjun 19. aldar. Einnig er sagt frá því 

að í safninu sé að finna rit Jóns Sigurðssonar, rithandarsýnishorn Jóns, lýsislampi og tvö 

bréf frá Jóni til Eggerts Ó. Briem sýslumanns. Hlutir sem eiga sér sögulega fortíð verða að  

munum og táknum sveipuð heilagleika og virka einnig sem efnisleg akkeri og sem 

sönnunargögn um liðna sögulega atburði.109  

                                                        
107 Hrafnseyrarnefnd, 7. 
108 Páll Björnsson, Jón forseti allur?, 199. 
109 Silke Arnold-de Simine, Mediating Memory in the Museum, 10.  
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 Aðrir munir sem skráðir eru á Safn Jóns Sigurðssonar eru 262 talsins og eru 

mestmegnis myndir, málverk eða hlutar af bréfum. Uppsetning sýningarinnar sem opnuð 

var árið 1980 er skipt upp í nokkur tímasnið. Fyrsti hluti sýnir og greinir frá æskuárum 

Jóns, annar hluti fjallar um Reykjavíkurár, þriðji hluti segir frá háskólaárum í 

Kaupmannahöfn, fjórði hluti greinir frá Nýjum félagsritum, fimmti hluti frá 

Þjóðvinafélaginu þar sem Jón var forseti til æviloka. Sjötti hluti segir frá fræðastörfum 

Jóns, sjöundi hluti frá atvinnulífinu á Íslandi á tímum Jóns og áhrifum hans í þeim efnum. 

Áttundi hluti er kallaður Vestfirðingaþáttur segir frá samskiptum Jóns við ýmsa 

vestfirðinga úr umdæminu og myndir af athafnastöðum af Vestfjörðum. Níundi hluti frá 

lífi Jóns í Austurvegg í Kaupmannahöfn og tíundi hluti sýningarinnar greinir frá síðasta 

æviskeiði Jóns. Næstu hlutar sýningarinnar heita;upphaf stjórnmálaþátttöku, haldið til 

þings, afnám einveldis, þjóðin vaknar, þjóðfundurinn, baráttan heldur áfram og að lokum, 

uppskera ævistarfs og  stjórnarskráin 1874. Undir þessum liðum er fjallað um þátttöku 

Jóns Sigurðssonar sem varða þessi atriði, landslag tíðarandans og pólitískra áhrifa. 

Sýningin leitaðist við að því að greina frá æviferli Jóns, segja frá stöðum þar sem hann 

kom við og frá helstu samferða og stuðningsmönnum hans. Einnig gaf hún fólki einhverja 

mynd af fræðistörfum og félagsþátttöku Jóns og áhrifum innan íslensks samfélag. 

Uppsetningu safnsins önnuðust Einar Laxness sagnfræðingur og Steinþór Sigurðsson 

listmálari. Steinþór hannaði einnig gluggana í kapellunni á Hrafnseyri en þrír gluggar á 

austurhlið hennar eru gerðir í minningu Jóns Sigurðssonar og eiga að minna á íslenskt 

þjóðlíf og íslenska menningu á dögum Jóns Sigurðssonar og þar með lífsstarf hans.110 

Gólfteppið í sömu byggingu var jafnframt teiknað af Steinþóri og á að minna á að Jón 

Sigurðsson hafi verið “sverð og skjöldur” Íslands.111  

Þessi uppsetning á safninu stóð næstan óbreytt í 30 ár. Hallgrímur staðarhaldari sá að 

mestu leyti um sýninguna og á sumrin var ráðinn starfsmaður til safnsins til þess að sinna 

ferðamönnum og gestum. Þegar sýningin var endurnýjuð árið 2011 var ráðist í miklar 

breytingar á jarðhæð hússins. Aðgengi var bætt og húsið lagað að þeim nútímakröfum 

sem felast í miðlun og tækni sem gert hafði verið ráð fyrir með nýju sýningunni. Sýningin 

var sett upp í umsjá bæði grafískra- og margmiðlunarhönnuða og arkitektar stjórnuðu 

                                                        
110 Hrafnseyrarnefnd, 14. 
111 Hrafnseyrarnefnd, 14. 
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hönnun sýningarinnar. Guðjón Friðriksson sagnfræðingur og höfundur ævisögu Jóns 

Sigurðssonar í þremur bindum sá um textagerð og efni á vef. Sólveig Pétursdóttir sem var 

formaður afmælisnefndar segir á vefnum sem gerður var í tilefni af afmælisárinu að 

framkvæmdirnar á Hrafnseyri séu viðamesta verkefnið að hálfu hins opinbera við 

uppbyggingu menningartengdrar ferðaþjónustu112 í langan tíma og langstærsta verkefnið 

á því sviði sem ráðist hefur verið í á Vestfjörðum.113 Sýningin fékk heitið „Líf í þágu 

þjóðar“- Jón Sigurðsson 1811-1879 og um hana sagt á vefnum að hún sé sett fram með 

tímasniði í 24. efnisatriðum, þó án þess að um hreina kaflaskiptingu sé að ræða. Sagan líði 

fram á 93 m löngum hjúp úr plexigleri sem vindur sig í gegnum rýmið líkt og tímans rás og 

birtist í texta, myndum, munum og margvíslegri annarri miðlun.114 

5.1 Staðarhaldarar 

Eftir að dvöl Kára Valssonar prests lauk árið 1961 á staðnum kom upp sú hugmynd að 

setja á fót einhverskonar sumargistihúss eða skóla á Hrafnseyri. Kirkjan hafði haft umsjón 

með staðnum og höfðu prestarnir veitt börnum úr sveitinni kennslu. Við þessi tímamót 

var ákveðið að Hallgrímur Sveinsson tæki við starfi á Hrafnseyri sem staðarhaldari. Reynt 

var að koma á fót ýmiskonar starfsemi  þann tíma sem Hallgrímur var þar og gekk það 

misvel. Þegar dvöl Hallgríms lauk eftir rúmlega 40 ára dvöl á staðnum tók 

mannfræðingurinn Valdimar J. Halldórsson við. Valdimar var ráðin af Hrafnseyrarnefnd 

sem þá var í forsvari Önfirðingsins Eiríks Finns Greipssonar. Alls sóttu 23 um stöðuna. 

Þetta var árið 2005. Við þá báða hafði ég samband við, hitti Valdimar síðla árs 2017 og tók 

við hann viðtal heima hjá honum. Sá fundur var fróðlegur og gekk vel. Valdimar var 

viljugur að deila reynslu sinni og segja frá störfum sínum á Hrafnseyri. Hallgrím reyndi ég 

að nálgast símleiðis vorið 2018 til þess að óska eftir fundi eða að heyra í honum varðandi 

dvöl hans á Hrafnseyri. Guðrún kona hans tók við símtali mínu og það virtist ætla að verða 

nokkuð erfitt að fá Hallgrím til viðtals. Guðrún hafði á orði að hún væri þess fullviss að 

hann vildi ekkert um þetta segja. Viðskilnaðurinn hefði orðið erfiður og það að ræða um 

                                                        
112 Skýrsla Tómas Inga Olrich, fyrrverandi alþingismanns um menningartengda ferðaþjónustu. Þar segir að 
frá sjónarhóli ferðaþjónustunnar er brýnt að finna leiðir til að kynna menningararfinn í margbreytileika 
sínum og gera hann sýnilegri. Ferðaþjónusta gerir menningu að vörumerki sínu með mismunandi hætti og 
leggur áherslu á menningu þjóðar eða svæðis og skilgreinir það sem aðdráttarafl fyrir ferðamenn.  
113 http://jonsigurdsson.is/images/uploads/lif-i-thagu-tjodar.pdf 
114 http://jonsigurdsson.is/images/uploads/lif-i-thagu-tjodar.pdf 

http://jonsigurdsson.is/images/uploads/lif-i-thagu-tjodar.pdf
http://jonsigurdsson.is/images/uploads/lif-i-thagu-tjodar.pdf
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Hrafnseyri myndi reynast honum þungbært. Hún yrði bara klökk á að ræða þessa hluti. 

Ég, grunlaus um að slíkar tilfinningar væru í spilinu bjóst því ekki við að Hallgrímur myndi 

hringja tilbaka sem og hann gerði viku seinna. Hann hljómaði samvinnufús, þó undir hans 

stjórn og bauðst til þess að senda upplýsingar í gegnum tölvupóst. Hann nefndi að 

fjölmargar greinar og viðtöl væru til sem hægt væri að vinna úr. Frá Hallgrími fékk ég tvö 

tölvupósta. Einum þeirra fylgdi greinargott viðtal úr Bæjarins Besta, fréttablaði 

Vestfirðinga, þar sem tekið er saman ágrip um 40 ára búskaparsögu hans og viðtal við 

Hallgrím. Hinn tölvupósturinn bar nafnið „Hrafnseyri í 40 ár; Saga úr Arnarfirði, safn Jóns 

Sigurðssonar: upphafið.“ Þau skrif eru undirrituð af Hallgrími sjálfum, dagsett þann 1. maí 

2018. Innihald bréfsins er í takt við þær upplýsingar sem ég bað um frá Hallgrími, en ég 

hafði beðið hann um að segja mér frá  upphafinu að safninu. Stuðst verður við þessa 

tölvupósta í umfjöllun minni um Hallgrím Sveinsson og viðtalið við Valdimar J. Halldórsson 

til þess að greina frá starfi þeirra á staðnum.  

Ljóst er að breytingar á þjóðlífi hafa töluvert að gera með að staða Valdimars sem 

staðarhaldara er önnur en sú staða sem Hallgrímur gegndi þegar hann dvaldi á Hrafnseyri. 

Hallgrímur dvelur á staðnum þegar ómar enn af gamla sveitasamfélaginu og búskapur 

ríkjandi í dreifbýli. Hrafnseyri er samkomustaður sveitunga þegar minnast skal Jóns 

Sigurðssonar og halda upp á lýðveldisstofnun. Halda skal í gömul og góð gildi og 

þjóðerniskenndur hugsunarháttur er ríkjandi. Arfleið Jóns Sigurðssonar og minning er ofar 

öllu. Dvöl Valdimars markar hins vegar nýjan hugsunarhátt og aðra tíma. Góður tími er 

liðinn síðan brotthvarf sveitabýlanna var orðin staðreynd og mikið af hinum forna 

Auðkúluhreppi komið í eyði. Mikill fólksflutningur síðastliðna tvo áratugi hefur verið frá 

Vestfjörðum í þéttbýli höfuðborgarsvæðisins. Tækifærin virðast ekki lengur vera heima í 

héraði. Ef þau eru einhver eru þau bundin ferðaþjónustu. Grunngildi Hrafnseyrar eru enn 

til staðar en gefa þarf innviðunum gaum. Stofnanir þurfa að eiga sæti í upplýsingaleið 21. 

aldar og til þess að eiga sæti þar, þarf að vekja eftirtekt á öðrum grundvelli en áður. Það 

var því í mörg horn að líta þegar Valdimar tekur við staðnum og reyna að finna honum 

tilgang í nútímavæðingu samfélagsins.    
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5.2 Hallgrímur Sveinsson  

Tildrög þess að Hallgrímur tók við Hrafnseyri er að Sigurbjörn Einarsson þáverandi biskup 

Íslands var staddur í Breiðavík115 þar sem Hallgrímur var forstöðumaður og nefndi við þau 

hvort að þau gætu tekið Hrafnseyrarstað að sér. Ásamt því að stunda hefðbundinn 

fjárbúskap ráku þau einkaskóla á veturna og sumargistihús á sumrin á Hrafnseyri. Þetta 

var árið 1964. Hrafnseyri var komin í eyði þegar þau hjónin komu þangað en feðgar sem 

höfðu haft búskap á jörðinni voru fyrir einhverju síðan farnir. Eitthvað var um gömul 

útihús og stunduðu Hallgrímur og kona hans búskap frá árinu 1965. Hallgrímur greinir frá 

því að steinhúsið á staðnum hafi verið hálfklárað þegar þau fluttu á staðinn. Hafist var 

handa við að klára byggingu þess. Hallgrímur hefur á orði að Guðrún kona hans hafi verið 

búkonan og hann léttadrengur hjá henni. Þau sáu um uppbyggingu, vörslu og umhirðu 

Hrafnseyrarstaðar í umboði Hrafnseyrarnefndar í hartnær 40 ár. Hallgrímur segir að 

margir hafi haldið að hann væri á fullum launum sem staðarhaldari og ríkisstarfsmaður 

og að jörðin hafi verið ríkisbú. Hinsvegar hafi þetta verið áhuga- og sjálfboðastarf í áratugi 

og búskapurinn á þeirra vegum. Hallgrímur gerðist síðar kennari og skólastjóri á Þingeyri 

og var alltaf ráðsmaður eða fjármaður hjá þeim á Hrafnseyri og höfðu þau eftir að safnið 

opnaði safnverði yfir sumartímann. Hallgrímur stofnaði bókaforlag á Vestfjörðum, 

Vestfirska forlagið sem gefur út efni sem aðallega tengist Vestfjörðum og Vestfirðingum 

á einhvern hátt. Hann segir sjálfur frá því að ekki viti hann um neitt bókaforlag á landinu 

sem hefur gefið út eins margar bækur þar sem fjallar er um Jón forseta og fæðingarsveit 

hans Auðkúluhrepp. Eftir hann liggur fjöldi allur af greinum um Hrafnseyri, Jón forseta og 

Hrafn Sveinbjarnarson. 

Hallgrímur og Guðrún voru eljusöm við að hafa frumkvæði að uppbyggingu og 

kynningu af staðnum eða eins og Hallgrímur segir sjálfur miðaði það starf að því að laða 

fólk að staðnum og halda á lofti minningu Jóns Sigurðssonar og Hrafns Sveinbjarnarsonar. 

Fátt var á staðnum í upphafi búsetuára þeirra hjóna annað en landið sjálft sem hægt var 

að sýna gestum og gangandi, þau komu upp vísi af safni sem þau kölluðu Stofu Jóns 

Sigurðssonar sem þjónaði jafnframt sem veitingastofa. Rekinn var Shell skáli á hlaðinu 

sem seldi pylsur og allar græjur að sögn Hallgríms. Ýmislegt breyttist þegar þjóðvegur 61 

                                                        
115 Staðurinn Breiðavík er í Vestur – Barðastrandasýslu og er á afskekktum stað. Á Breiðavík var vistheimili fyrir unga drengi. 

Vistheimilið var starfrækt í 25 ár, frá árinu 1952. Áberandi umræða fór í gang árið 2007 þegar menn greindu frá illri meðferð sem þeir 
höfðu orðið fyrir á staðnum. Umræðan hafði gífurleg áhrif og í kjölfarið var stofnuð nefnd sem rannsakaði vistun og aðbúnað barna í 
stofnunum á vegum hins opinbera og lög voru sett um greiðslu sanngirnisbóta.     
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eða Djúpvegur opnaði. Þó að Hrafnseyri hafi að vissu leyti verið einangraður staður lágu 

allar leiðir um Arnarfjörð. Þeir sem komu af norðanverðum Vestfjörðum urðu að aka 

Vesturleiðina ef þeir ætluðu suður nema þeir sem fóru með fóru með Djúpbátnum og 

síðar Þorskafjarðarheiðina. Hallgrímur segir að Djúpvegurinn hafi verið mistök 

samgöngulega séð. Menn hafi ekki verið á því að koma upp heilsárs samgöngum milli 

fjarða og stuðla þannig að því að styrkja innviði Vestfjarða. Margir landsmenn hafi veigrað 

sé við að koma vestur vegna erfiðra samgangna, með þessu varð Hrafnseyri úr alfaraleið 

og ef til vill í meiri einangrun en  áður. Hallgrímur og Guðrún misstu ekki móðinn og slógu 

ekki slöku við að halda sögu staðarins á lofti.  

Hallgrímur hafði eins og áður hefur verið nefnt mikinn hug að skrifa um Jón forseta 

og minnast hans. Aðspurður hvort Íslendingar séu að halda minningu hans nægilega á lofti 

svarar hann því til, að um það megi deila en grunur margra sé sá að þar mætti betur gera 

og hann segir orðrétt: “Þjóð sem er sjálfri sér sundurþykk þarf á sameiningartákni að 

halda. Íslendingar njóta í dag ríkulega ávaxtanna að lífi og starfi Jóns Sigurðssonar. Ef 

Íslendingar gleyma þessu og sögu sinni almennt, er hættan sú að við týnum sjálfum okkur 

í eigin landi.” Skólarnir eiga að vera í forsvari sem og sjónvarpið í að matreiða þetta á 

nótum æskunnar og heimfæra þetta á nútímann að mati Hallgríms. Hann er á því að 

skoðanir Jóns Sigurðssonar eigi erindi við Vestfirðinga þar sem byggðin eigi undir högg að 

sækja. Jón forseti hafi sífellt verið að þjappa mönnum saman. Vestfirðingum væri allir vegi 

færir ef þeir hefði vita á að standa saman og ganga veg Jóns í baráttuaðferðum og 

fordæmum.  

Samstarf Hallgríms og Hrafnseyrarnefndar var töluvert. Meðan á dvöl hans stóð átti  

hann samskipti við alla sem höfðu formennsku í nefndinni; Ásgeir, Þórhall, Matthías og 

Eirík Finn. Sögur af þessum mönnum, sem og öðrum nefndarmönnum, fléttast inn í 

fróðlegar og skemmtilegar mannlífslýsingar Hallgríms þar sem hann er mikil sagnamaður 

og geyma bækur hans þess merki að vestfirskur veruleikinn er honum hjartans mál. 

Hallgrímur var ötull að kynna innlendum sem erlendum ferðamönnum staðinn og stóð 

fyrir fjölbreyttri menningarstarfsemi.   
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5.3 Valdimar J Halldórsson  

Valdimar er ráðinn í stöðu framkvæmdastjóra þegar Hallgrímur sagði upp ábúð sinni á 

landi Hrafnseyrar árið 2005. Hann er mannfræðingur að mennt og stundaði námið við 

háskóla í Danmörku og bjó þar þangað til að hann fluttist heim til Íslands árið 2003. 

Mannfræðilegur bakgrunnur hans er nokkur sérstaða þar sem hann dvaldi við 

uppbyggingar-, þróunar, og rannsóknastörf í Afríku og víðar um heiminn. Sérstaða 

Valdimars er sú að hann horfir á Hrafnseyri sem stað sem getur boðið upp á 

alþjóðasamstarf og orðið að einhverskonar brú fyrir fjölmenningu. Hrafnseyri væri kjörinn 

staður til fræðslu og samstarfs af fjölbreyttum toga við Háskóla. Í rúm 10 ár hefur 

Valdimar fengið fræðafólk, leiðbeinendur og kennara til að kenna við sumarháskóla í nafni 

Jóns Sigurðssonar. Námskeiðin eru öllum opin þó um sé að ræða kennslu á háskólastigi. 

Sérstakt þema er tekið fyrir hverju sinni. Í tilefni af 10 ára afmæli sumarháskólans var gefin 

út bæklingur sem gefur sýn á áhugaverða og breiða stefnu Valdimars í fræðslumálum og 

fyrir stefnumótun staðarins.  

Árið 2006 var fyrsta starfsár sumarskólans sem þau bauð upp á námskeið í 

sýningargerð í samvinnu við Háskólasetur Vestfjarða auk skóla frá Danmörku, Finnlandi 

og Svíþjóð. Gestafyrirlesari var meðal annarra Ralph Appelbaum sem er stofnandi stærsta 

sýningarhönnunarfyrirtæki heims.116 Árin í kjölfarið buðu meðal annars upp á fyrirlestra, 

málþing og ráðstefnur um þjóðir og þjóðernisstefnu í kjölfar hnattvæðingar, kaþólska 

Vestfirði í fortíð og nútíð, strand og menningarferðamennsku svo fátt eitt sé nefnt. Árin 

2011 – 2013 voru námskeið í safnfræðslu; að læra að kenna á safni/setri.117 Alþjóðlegur  

vettvangsskóli í fornleifafræði var í boði árið 2012 þegar eiginlegur uppgröftur hófst á 

Hrafnseyri undir stjórn Margrétar Hallmundsdóttir fornleifafræðings. Sama ár, 2012 var 

haldin sumarháskóli í safnfræðslu; söfn og umhverfi sem námsvettvangur á vegum 

námsbrautar í safnafræðum og rannsóknaseturs í safnsfræðum. Sérstök hátíðardagskrá 

var í formi málþings þegar 800 ár voru liðinn frá því að Hrafn Sveinbjarnarson var tekinn 

af lífi.118 Vægi fornleifa rannsókna á staðnum er sífellt að aukast og hafa fornleifadagar og 

málþing um fornleifa uppgröft verið áberandi síðast liðinn ár. Árið 2015 komu nemendur 

                                                        
116 https://hrafnseyri.is/fraedsla/skrar_og_skjol/skra/40/ 
117 https://hrafnseyri.is/fraedsla/skrar_og_skjol/skra/40/ 
118 https://hrafnseyri.is/fraedsla/skrar_og_skjol/skra/40/ 

https://hrafnseyri.is/fraedsla/skrar_og_skjol/skra/40/
https://hrafnseyri.is/fraedsla/skrar_og_skjol/skra/40/
https://hrafnseyri.is/fraedsla/skrar_og_skjol/skra/40/
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frá Manitoba Kanada og stunduðu nám. Síðasta árið sem gert er grein fyrir í tilefni af 10 

ára afmæli sumarháskólans er árið 2016. Sumarháskólinn bauð þá upp á vinnustofu fyrir 

master- og doktorsnema. Vinnustofan var leidd Gregory J. Seigworth, prófessor og 

fræðimanni í „affect“ (hrif) fræðum. Þegar viðfangsefnin eru rannsökuð útfrá hugtakinu 

„affect“ er um að ræða breytingu frá viðurkenndum kenningum og rannsóknaraðferðum 

til viðhorfa sem byggja á lífskrafti/-orku (e.vitalism), ferli atburða/hluta (e.process) og því 

sem mögulega getur gerst í náinni framtíð. Árið 2017 kom Jennifer Fisher frá York 

háskólanum í Toronto, Kanada og var aðalleiðbeinandi námskeiðsins „Hrif (Affect) og 

Sýningar.“119 

Valdimar hefur teygt sig víða til samstarfs og stuðlað að kröftugu fræðslustarfi á 

Hrafnseyri. Hann hefur reynt að stuðla að virku starfi á þessu sviði þrátt fyrir takmarkanir 

sem standa í vegi fyrir starfseminni sem dæmi má nefna, fjármál, aðstaða og aðgengi og 

hrakningar innan stjórnsýslunnar svo fátt eitt sér nefnt. Nú í ár hefst fjórtánda ár 

Valdimars sem staðarhaldari á Hrafnseyri. Á starfstímanum hefur hann notið liðsinnis 

Ólafar Oddsdóttur konu sinnar og dvelja þau á Hrafnseyri yfir sumartímann og taka á móti 

ferðamönnum sem leggja leið sína á Hrafnseyri. Undirbúa hátíðarhöld fyrir 17. júní og 

vinna að fjölþættum verkefnum staðarins. Viðtal við Valdimar mun birtast í kafla 5.1 undir 

lið I.  

 

  

                                                        
119 https://hrafnseyri.is/fraedsla/sumarhaskoli_2017/ 

https://hrafnseyri.is/fraedsla/sumarhaskoli_2017/
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6 Vettvangur skoðanaskipta 

Í Fréttablaðinu þann 28. júní 2008 birtist stutt viðtal við Hermann Gunnarsson eða 

Hemma Gunn eins og hann er kallaður. Fyrirsögnin er: „Hemmi hefur áhyggjur af safninu 

á Hrafnseyri.“ Viðtalið byrjar á þeim orðum Hemma að hann segir að  “safnið á Hrafnseyri 

er barn síns tíma”. Hann lýsir þar yfir áhyggjum sínum að að safnið sé ekki í nægilega góðu 

ástandi fyrir 200 ára afmæli Jóns Sigurðssonar sem sé í nánd. Í greininni segir að Davíð 

Oddsson þáverandi forsætisráðherra hafi sýnt áhuga á afmælisundirbúningi og skipað í 

afmælisnefnd sem skila átti hugmyndum sínum í lok árs. Hemmi sagðist vera spenntur og 

að hann bindi taugar til safnsins enda Vestfirðingur. Hann starfaði sem safnstjóri í tvö 

sumur á Hrafnseyri og á þeim tíma komst hann að því að útlendingarnir vita meira en 

Íslendingarnir um Jón Sigurðsson. Honum þykir það sorglegt og er umhugað að þjóðin 

kynnist þessari frelsishetju sem að hans mati hafi verið mikil heimsmaður og stórhuga. 

Íslendingar eigi að vera stoltir af Jóni og búa til almennilegt safn í hans nafni. Það dugi ekki 

að halda minningu Jóns á lofti með mynd á fimmhundruð króna seðlinum, sem hríðfellur 

og fellur segir Hemmi.120  

Hemma hefur eflaust ekki grunað að nokkrum mánuðum síðar átti Geir H. Haarde 

þáverandi forsætisráðherra eftir að biðja Guð að blessa Ísland í kjölfar þeirra 

efnahagshamfara sem riðu yfir heimbyggðina og hrun bankanna. Fimmhundruð kallinn 

svo féll sannarlega. Minning Jóns Sigurðssonar nær þó að halda velli og á sér nokkuð 

kröftugt framhaldslíf. Minningin hefur náð að koma sér fyrir víðsvegar í samfélaginu og 

það hafa flest allir eitthvað um Jón Sigurðsson að segja og starfið sem fer fram á 

Hrafnseyri. Sumir hafa verið iðnir við að skrifa og minnast Jóns, fagurgala í 17. júní ræðum 

ráðamanna og vettvangur til skoðanaskipta virðist vera nokkuð frjáls þegar kemur að Jón 

Sigurðssyni. Eins og áhyggjur Hemma Gunn af afdrifum safnastarfs á Hrafnseyri rata í 

fréttamiðla landsins þá hefur ýmislegt verið rætt og athugasemdir af öllum toga. Hver 

hefur sitt að segja um hvernig bera skuli sig að við að halda minningu Jóns Sigurðssonar á 

lofti á fæðingarstað hans.  

Að framan höfum við séð hvernig minningin um Jón Sigurðsson og störf hans hefur 

verið tengd á ýmsan hátt. Í þeim anda er það sem eftir lifir ritgerðarinnar tilraun mín til 

                                                        
120 Fréttablaðið, 23. júní 2008. 
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að varpa ljósi á ólíkar hugmyndir og skoðanir samtímamanna um Hrafnseyri og hlutverk 

hans sem minning um ævi og störf Jóns. Uppsetningin á þessu kafla tekur því mið af 

samræðulistinni og er litið svo á að sé góð þjóðfræðileg aðferð121 til að sýna fram á breidd 

í skoðunum um efnið.  

6.1 Viðtöl  

6.1.1 Valdimar J Halldórsson  

Viðtalið var tekið seint árið 2017. Valdimar byrjaði að reifa söguna um upphaf og endi 

Hrafnseyrarnefndar. Gert var ráð fyrir því að það ætti að koma ný nefnd á afmælisárinu 

2011 en um leið og málefnin færðust undir menntamálaráðuneytið gerðist ekki neitt. 

Enginn nefnd né neitt slíkt. Við ræðum um væntumþykju Ásgeirs Ásgeirssonar, 

minningarsjóð Dóru Þórhallsdóttur. Þórhall Ásgeirsson og byggingu burstabæjarins. 

Framkvæmdir sem hafi verið byrjað á og áætlunum sem ekkert varð úr, til að mynda 

niðurrif kirkjunnar. Af þeim fornleifum sem eru á svæðinu er margt búið að skemmast. 

Fornleifafræðingar hafa verið á svæðinu síðan 2011 og það er búið að skoða túnið. Merki 

eru um fornminjar, hleðsluveggi og göng og áhugi er hjá þeim sem standa að 

fornleifauppgreftri að gera meira. Fundist hafa tré og kol sem send hafa verið til 

aldursgreiningar og er talið að það sé frá árinu 884.  

 Valdimar finnst furðulegt að það sé ekki hægt að ákveða hvað eigi að gera með 

staðinn og koma starfsemi þar í fastar skorður. Tilraun til þess að fá prófessorstöðu vestur 

hafi ekki gengið upp. Háskólinn hafi „stolið“ stöðunni. Hún átti að koma vestur og 

prófessornum væri ætlað að hafa aðsetur þar. Hann hefur orð á því að tilfinningin sé sú 

að prófessornum sem sérhæfir sig á sviði sagnfræði finnist þetta ekki spennandi. Hann 

skilur ekki af hverju þetta eigi að vera fyrir vestan. Samskiptin eru góð en hann kemur ekki 

með hugmyndir um það hvernig þetta á að vera. Það er hægt að leita í þann pening sem 

sem er liggur á bakvið prófessorstöðuna og það sé eins gott því að ráðuneytið leggi ekki í 

neitt aukalega nema rekstur.  

 

                                                        
121 Valerie Raleigh Yow. Recording Oral History. Gögn úr söfnun þjóðfræða. Eigindlegar rannsóknaraðferðir 
líkt og viðtöl eiga vel við þegar skoða á reynsluheim fólks. Viðtöl eru skoðuð sem samfélagsrannsókn. Lesa 
þarf úr viðtalinu hvernig viðhorf samfélagsins móta upplifun viðmælandans og hvernig hann túlkar 
samfélagið.   
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Valdimar: Eins vont er og með öllu illt. Af hverju er ekki hægt að setja upp samning að 

prófessor embættið láti í té ákveðin pening á ári. Hann er til en það stoppar allt á einhverju 

rugli. Til dæmis á HÍ eða ráðuneytið ekki neitt plagg til að útbúa þetta formlega.  

 

Ég spyr Valdimar hvaða hugmyndir hefur verið rætt um? Hvað á þessi staður að vera í 

framtíðinni eins með það hvað sumarskólinn eigi að vera? 

 

Valdimar: Sigurjón [Baldur Hafsteinsson prófessor við HÍ] hefur sagt að þetta er upplagt 

tækifæri fyrir Háskólann, því hann er kominn með sumarháskólann, setja á formlegt 

samband á Háskólann og reyna að gera eitthvað með þetta. Væri fyrir háskólann og 

áhugavert fyrir háskólann, svo hann sé ekki alltaf að væbblast með þetta.  Ég hef áhuga 

á að vita hvað er hlutverk safnsins í svona glóbal heimi. Hvað á þetta að vera í framtíðinni. 

Það hlaupa allir til hérna í kringum afmæli Jóns Sigurðssonar eða hátíðlegt og þess á milli 

er þetta steindautt. Ég heldur að það sé vegna þess að þjóðin er enn með hugann við þetta 

þjóðernislega, en ekki áttað sig á með framhaldið í þessum glóbal heimi. Þetta var 

eiginlega að deyja ef Peter Weiss hefði ekki komið hingað frá Háskólasetrinu með sína 

útskriftarnemendur, ég veit hreinlega ekki hvernig þetta væri ef hann hefði ekki byrjað að 

koma hingað. Það verður athyglisvert hvernig þetta verður þegar þessi göng koma 

(Dýrafjarðargöngin) þá verður þetta meira miðsvæðis á Vestfjörðum. Núna er tækifærið. 

Spurning þá hvernig þetta verður með ráðamenn og pólitíkusa í sambandi við fundarhöld, 

ráðstefnur og slíkt. Fólk í Fjórðungssambandinu fyrir fundarhöld og annað. Ég hef 

ákveðnar hugmyndir hvað ætti að gera en fæ engan stuðning í það. Vegna þess að 

staðurinn er ekki tengdur Háskólanum þar sem maður færi og hitti fólk og hefði samband 

við fólk . Svona staður eins og þessi, þeir eiga að vera í fararbroddi að vera brúin fyrir þá 

sem ekki tilheyra þessu þjóðarbroti. Þarna eiga að vera fyrirlestrar eða námskeið, 

ráðstefnur og kennsla í fjölmenningu. Við sem erum að passa þessa þjóðargersemi, þá 

lokum við hina úti og við höfum skyldum gagnvart þeim sem við lokum úti. Það hefur verið 

draumur minn að búa til netverk, ég hef verið í sambandi við Finna og Slóvena þegar ég 

var úti þar í fyrra. Mig vantar eitthvað.  Ég er í lausu lofti og get ekki gert þetta sjálfur. 

 

Finney Rakel. Hvernig eru samskiptin við ráðuneytið? 
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Valdimar: Það voru sjö milljónir lagðar í þetta. Alltaf fór þetta yfir. Þá fór formaðurinn á 

haustin á fund í ráðuneytinu og svo fékk hann þetta bakkað upp og lagt inn á reikning það 

sem vantaði. Þannig var budgetið keyrt áfram. Svona var þetta áður en krísan kom. Það 

voru ekki nein sérstök samskipti þannig áður. Þetta var tekið út og þá hækkaði þetta í 

ellefu milljónir því það var ekki hægt að reka þetta öðruvísi en þá bara fyrir rekstur ekki 

neitt annað. 

 

Við tölum um ræðurnar sem haldnar hafa verið tilefni 17. júní. Hverjir hafa verið 

ræðumenn og það sé áhugavert að skoða ræðurnar. Valdimar veltir því upp hvort að 

greina megi popúlisma í vali á mönnum og hvort ákveðið viðhorf komi þar í gegn í ræðu 

og riti.  

 

Valdimar: Það eru alltaf sjálfstæðismenn sem halda þessar ræður. Ég bar þetta upp við 

Eirík Finn. Sjálfstæðismenn hafa alltaf setið í nefndinni og svo kannski einn 

Framsóknarmaður svo ákveður hann allt í einu að ég megi bjóða einhverjum úr öðrum 

flokki og þá kom Katrín hingað. Fólk er orðið leitt á þessum ræðum, því finnst þetta 

leiðinlegt. Eldra fólkið hefur verið að koma eða sjálfstæðisfólk kom en ég fæ bara 

pólitíkusa þegar það er verið að skipta um stjórn. Þess á milli reyni að ég að fá einhvern 

annan. Ég reyni að skipta á milli konu og karls, langar að fá einhvern listamann árið 2020. 

Það er erfitt að finna áhugaverða ræðumenn. Margir hafa verið að fara fram úr tíma en 

miðað er við 15 mínútur.  

 

Spjalli okkar víkur að efnahagsástandinu árið 2008 og stjórnarskiptum í kjölfarið. Valdimar 

greinir ákveðna treð meðal vinstri vængs stjórnmála í garð safnsins á Hrafnseyri. 

 

Valdimar: Kreppan kom og vinstri stjórnin tók yfir, ég get sagt það en þá voru þau, 

[Samfylkingin] vildu fara í ESB og þau voru mjög varkár að halda þessum stað eitthvað 

sérstaklega á lofti fannst mér. Vinstri grænir vildu ekki fara inn í þetta en þeir vita ekkert 

hvernig eða hvað þeir eiga að hugsa um þennan stað. Pólitískt séð vita þeir ekkert, samt 

eru þeir mjög „nationalískir“ stundum en þetta hefur alltaf verið sjálfstæðis og þeir eru 

hálf hræddir við þetta og vilja ekki koma nálægt þessu og svo koma bara sjálfstæðismenn 



63 

og taka þetta því hinir þora ekki. Það þarf að gera þetta að einhverju en þeir þora það 

ekki.  

Dvöl Hallgríms Sveinssonar fyrrverandi staðarhaldara á Hrafnseyri gerði það að 

verkum að lífsstarf hans helgaðist uppbygginu staðarins að töluverðu leyti. Hann bjó á 

jörðinni í 40 ár og viðskilnaðurinn var erfiður. Valdimar segir að það sé erfitt að starfa 

undir því að sett sé út á störf hans og Hallgrímur hafi enn eitthvað með staðinn og nafn 

Jóns Sigurðssonar að gera. Hann sé enn með tölvupóst sem tengdur sé nafni Jóns og sé 

enn með nyt af jörðinni. Þar nefnir hann æðavarpið. Eiríkur myndaði það samkomulag 

munnlega. Þeir hafi spurt hann þegar hann var ráðinn árið 2005 hvort að Hallgrímur mætti 

nýta æðarvarpið í 5 ár í viðbót. Eina ástæðan fyrir því telur Valdimar að Eiríkur Finnur hafi 

ætlað sér að verða bæjarstjóri, ráðuneytin hafi blandast í þetta. Valdimar spyr af hverju 

ætti þetta ekki að lúta að staðnum. Ef hann gerði kröfu um hærri laun þá yrðu hann að 

afsala sér þessu. Það hefði átt að endurskoða þetta að sjö árum liðnum sem væri núna. 

Valdimar telur sig vanta staðarbréf sem mundi styrkja stöðu hans á svæðinu. Valdimar 

hefur spurt sig að því hvað hann eigi að gera með núverandi sýningu.  

 

Valdimar: Á ég að útvíkka sýninguna koma með eitthvað annað? Hvað á ég að gera við 

hana? Hef verið mjög frústreraður yfir þessu. Kona [Jennifer Fisher frá York háskóla 

Kanada] kom hingað með námskeið og hún var frá Toronto og hún var mjög hrifin af sögu 

staðarins. Landnámsögunni og þessu víkinga, hún sagði þessi sýning verður hérna næstu 

20-30 árin. Það er ekkert við því að gera. Það er bara spurning hvað þú getur gert með 

staðinn. Það var léttir fyrir mig, þá fékk ég orð sem orðaði þetta sem er búið að vera 

brjótast í hausnum mér. Að þetta væri kannski í lagi. Svo kannski kemur annar og þetta 

byggist meira með háskólanum í stað þess kannski að þetta verði einhver túristastaður, 

eða maður veit ekki hvað fólk vill.  

 

Valdimar vill fá breiðari sýn, ekki bara á Vestfjörðum. Það sé spurning hvort að það 

væri hægt að vinna eitthvað með það? Valdimar segir að það sé einhver flækjufótur yfir 

Hrafnseyri og talar um uppákomu þessu tengdu á milli Valdimars og þess sem fer með 

málefni fjórðungssambandsins.  
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Valdimar: Ég var í sambandi við Suðurfirðina, var að tala við bæjarstjórann á Patreksfirði 

ætlaði að halda ráðstefnu um menntun og svona. Þessi staður á líka að styðja við fleiri 

atriði en safn og svona. Það á að vera menningarlega sinnað í samfélaginu, vera 

fræðslusetur. Viðleitni staðarins er að reyna að koma að einhverju slíku. Ég hef stundum 

fundist þeir sem hafa eitthvað um stjórnun á Vestfjörðum að gera vera á móti Hrafnseyri. 

Það er þetta með ósnertanleikann að enginn veit hvað á að gera. Það er þetta, á að gera 

þetta að einhverju sérstöku? Hvað er þetta fyrir þjóðina? Á að leggja áherslu á þetta 

þjóðernislega, byggja upp meira í kringum þennan mann? Þessi þjóðernislegu hugtök. 

Hræðslan við að segja og gera, það er kannski það, en það veit ekki hvað á að koma í 

staðinn. Er það þess vegna að fólk vill ekki hafa neitt þarna á milli hátíðahalda? 

6.1.2 Valdimar J Halldórsson II  

Í óformlegu viðtali við Valdimar sem ég tók við hann í byrjun maí langaði mig að forvitnast 

um stöðuna á Hrafnseyri. Hvort að eitthvað hefði breyst á þessum tíma frá því að við 

hittumst fyrst árið 2017. Fyrirhuguð eru hátíðarhöld í tilefni 75 ára afmæli lýðveldisins og 

nýtt starfsár framundan. Fréttir af fyrirhuguðum rýnifundi höfðu borist sem nánar er 

fjallað um í kafla 7.1. Mig langaði að spyrja hann hvort að hann hefði einhverjar væntingar 

til nýrrar nefndar sem væri að störfum við að gera tillögur um framtíðarstarfsemi á 

Hrafnseyri og hvort að Valdimar telji rýnifundinn muni breyta einhverju í náinni framtíð. 

Valdimar sagði nei, hann væri ekki svo viss um það. Hann færi að hætta og yrði brátt 

komin á aldur.  Tal okkar barst að þeirri heimsmynd sem við búum við í dag og þær hættur 

sem að henni búa. Mikið ber á að umburðarlyndi gagnvart trúarbrögðum annarra fer 

minnkandi og aukning hefur verið í starfi þjóðernissinnaðra stjórnmálaflokka og 

öfgahreyfinga víðsvegar í Evrópu. Valdimar minnist á Danann sem myndaði sig við þann 

gjörning að brenna Kóraninn, helsta trúarrit múslima. Hann skýlir sér á bakvið málfrelsið 

e. free speech sem er orðið tæki í höndum öfgamanna og notað til þess að ögra og hreyfa 

við trúarlegum táknum og skoðunum annarra.   Ég minntist á hræðslutilfinningu sem gerði 

vart við sig þegar ég upplifði í fyrsta skipti hávær mótmæli nýnasista í Stokkhólmi þegar 

ég bjó þar árið 2005 og það óöryggi sem fylgdi í kjölfarið. Við veltum því fyrir okkur hvort 

að Hrafnseyri væri ekki góður staður til þess að ræða slík átök.    
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6.1.3 Finnbogi Hermannsson   

Finnbogi Hermannson er reyndur blaðamaður og fréttaritari og hefur gefið út töluvert af 

efni og er vel að sér í málefnum Vestfjarða. Finnbogi skrifaði frétt í Helgarpóstinn um 

kapellubygginguna þegar umræðan um hana stóð sem hæðst árið 1980. Ástæðan fyrir því 

að ég ræddi við Finnboga var fyrst og fremst greinin sem ég las eftir hann en við rákumst 

annars óvænt á hvort annað á bókasafni Ísafjarðar. Það væri áhugavert að fá sjónarhorn 

á þjóðfélagsumræðunni varðandi Hrafnseyri á þeim tíma sem Finnbogi er að skrifa í blöðin 

en Finnbogi sat þar að auki í afmælisnefndinni sem undirbjó hátíðarhöldin árið 2011. 

 

Finnbogi: Þetta er allt saman frekar bláleitt, það voru nokkrir hérna sem töluðu um “peep 

showið á Hrafnseyri” ..ég vissi af tilteknum Ísfirðingum, þeim þótti lítið til þessa safns 

koma sjáðu til. Í ágúst mánuði 1980 þá er safnið vígt og allt heila gumsið þarna á mikilli 

Hrafnseyrarhátíð og þetta er fyrsta embættisverk Vigdísar Finnbogadóttur. Þetta veistu 

allt. Þetta var mjög fjölmenn hátíð þegar þetta var. Það var messa þarna Sigurbjörn biskup 

og klúbburinn sat sko, svalirnar þarna löngu á milli húsanna, þar sat stórmennið þar var 

því bara svona raðað upp nefndin og biskupinn og svo var lýðurinn bara fyrir neðan. Ég á 

margar myndir frá þessu sem ég tók og það átti að flytja Vigdísi af varðskipinu með þyrlu 

svona móderne en þyrlan bilaði og það varð að flytja hana í land af báti, það var enginn 

bryggja og það var smíðaður einhver hallærisleg sliskja sem hægt væri að koma henni í 

land úr skipsbátnum, þetta var blíðuveður og en svo kom hitaskúr eins og gerist stundum 

og þetta var svona fersklegt sko.   

 

Aðspurður varðandi þjóðfélagsumræðuna á þessum tíma hafði hann þetta að segja:  

 

Finnbogi: Það var náttúrulega bara gamla japlið sko, þetta væri svona heilagur staður og 

þangað sem Vestfirðingar komu 17. júní, maður má ekki segja á 17. júní fréttastofan 

bannar það. Ég lærði það á fréttastofunni. Já, sérstaklega Þingeyringar, Dýrfirðingar, þeir 

sýndu alltaf Hrafnseyri mikla ræktarsemi og fjölmenntu alltaf þegar það var 

Hrafnseyrarhátíðin þarna sautjánda og búið að opna yfir heiði. Þannig að já það var svona 

jákvætt hugarfar. 
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Finney Rakel: Líka gagnvart mönnunum sem fóru fyrir þessu? 

 

Finnbogi: Já já, það eimdi náttúrulega ennþá fylgi gamalla Vestfirðinga við Ásgeir 

Ásgeirsson sem var, það var alveg sama hvar hann bauð sig fram, Framsóknarflokkur, 

Alþýðuflokkur, utan flokka hann var alltaf kjörinn í Vestur-Ísafjarðarsýslu eins og þú 

kannski veist þannig að það var jú jú. Það voru þeir tímar þá að við segjum um miðja síðari 

hluta síðustu aldar þá var það bara viðtekið að það væru einhverjar svona släktir sem séu 

um hlutina og Vestfirðingar voru mjög vanir að beygja sig undir svoleiðis og eru ennþá. 

 

Finney Rakel: Svona upp á frændsemi og slíkt? 

 

Finnbogi: já þetta var valdafólkið sko, og fólk sem gat útvegað peninga og svo framvegis. 

Já já til að heiðra minningu Jóns forseta.“  

 

Við ræðum um landfræðilega legu Hrafnseyrar og hve erfitt það sé að plana eitthvað á 

staðnum með tilliti til þess hvenær sé fært þangað. Finnbogi segir að það hafi aldrei verið 

hægt að plana neitt að viti fyrr en í júlí. Hrafnseyri er algjörlega fólkið og við ræðum um 

Hallgrím og langa dvöl hans og framkvæmdir.  

 

Finnbogi: Hann Hallgrímur gekkst við því ásamt fleirum að reisa þennan bæ, sem er 

náttúrulega af öllum fræðimönnum sem er náttúrulega algjörlega foraktaður. Það eru 

ekki nein hlutföll eða neitt þetta er bara klambur. Hann var að segja mér það hann 

Sigurður Gylfi [prófessor í sagnfræði í HÍ] hann kom þarna með einhverjum ameríkönum 

að skoða Hrafnseyri. Þetta voru prófessorar frá Ameríku og þeir fara að skoða þarna 

bæinn og hann segir sko, ég man alltaf orðalagið. Sigurður Gylfi segir við þá; “They tipped 

the scale” og þá bara fóru þeir út og vildu ekki sjá þetta meir.. .”They tipped the scale”... 

það var bara alveg, þeir bara hristu hausinn sko. (hlær) Þetta er alveg yndislegt. Hann 

sagði mér þetta, ég þekki Sigurð Gylfa, já já.  

 

Finney Rakel: Já, það er einmitt þetta á Hrafnseyri. Umdeildar framkvæmdir. 
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Finnbogi: Kallgreyið, hann var aumingja kallinn þarna misþokkaður á svæðinu og hérna 

hníflóttur. Hann er seminaristi. Hann vantar svona ákveðna sundurgreinandi hugsun. 

Hann analíserar ekki mikið, hann bara fimbulfambar aumingja kallinn sko. Ég er búin að 

eiga lengi samstarf við kallinn og hef bara allt um gott um þau hjón að segja þannig. Ef 

þú bara samsinnir honum bara svona. Alinn upp í Laugarnesi í Reykjavík og ætlaði alltaf 

að vera stjórnmálamaður. Hann er svo mikil íhaldskall og var já talsmaður þeirra í skóla 

og svo framvegis. Svo er hann ráðinn þarna á Breiðuvík og það er náttúrlega ákveðið 

brennimark, það er ákveðið brennimark að hafa verið forstöðumaður þar sko. Hann tók 

þetta mjög nærri sér sko. Það er af og frá að Hallgrímur hafi beitt einhvern harðræði sko, 

það er af og frá. Hann verður bara leiksoppur örlagana sko. Hann er ekki lengi í Breiðuvík.  

 

Finnbogi heldur áfram. 

 

Finnbogi: Já, hvert vorum við komin, já einmanaleik þessara staðar í þjóðarvitundinni. 

Þetta er náttúrulega langt, langt fyrir vestan sko. Þetta er víðsfjarri öllum öðrum 

landsmönnum og það þarf eitthvað mikið til sko tildæmis þarna 2011 og það þarf eitthvað 

mikið til að æðstu embættismenn og pólitíkusar komi vestur. Það er í eina skipti sem þeir 

eiginlega neyðast til þess að fara vestur við illan leik og allskonar leik. 2011 þá var þessi 

Hrafnseyrarhátíð haldin 200 ára afmæli .  

 

Ég spyr hann hver aðkoma hans hafi verið í afmælisnefndinni. Hann segir að Lilja Rafney 

hafi gengist við því að spyrja hann sem fulltrúa Vinstri- grænna.  

 

Finnbogi: Ég var ekkert í flokknum neitt og hef ekki verið í honum, skömm að því eiginlega. 

Ég var náttúrlega fréttamaður hérna og það var mitt fyrsta verk að segja mig úr 

stjórnmálaflokki. Þá er ekki hægt að hafa beint á mann en já já...Hún var alltaf Sólveig 

kona mín, við vorum ágætir vinir svosem Pétursdóttir, ég þekkti nú hennar fólk og bróðir 

hennar heimagangur á Njálsgötunni hjá okkur. Hún var alltaf að þýfga mig um þetta. Ég 

sagðist vera þarna eins og hann hefði sagt sjálfur sko, Eggert Stefánsson söngvari, hann 

var fulltrúi menningarinnar á Þingvöllum. Ég var fulltrúi menningarinnar hérna (hlær) 

aumingja Sólveig hún er svo pólitísk. Hún var alltaf að þýfga um Vinstri-græna og ástandið 
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þar. Ég hafði ekki hugmynd um það, ég hafði ekkert samband og hún bara trúði því ekki. 

Já já ég samþykkti þetta bara og þetta var nú, bíddu nú við hvaða ráðherra var það sem 

talaði við hana og vildi fá mann að vestan í þetta, en þarna voru Kristinn Gunnarsson, 

Sigurður Pétursson hérna á Ísafirði og svo framsóknarkonan Sigrún Magnúsdóttir, 

óskaplegt íhald bara formyrkrun, kellingagreyið. Alveg furðulegt með ekki eldri konu. 

Anna Agnarsdóttir var þarna prófessor, var þá formaður sögufélagsins og af því að 

Sögufélagið gaf út þessa bók hérna (sýnir mér bók Páls Björnssonar, Jón forseti allur?) þá 

sagði hún sig úr nefndinni. Ég held að hún hafi verið eitthvað leið þar. Ég var búin að gera 

hana eitthvað hlægilega þar. Þetta var svo mikið menntasnobb, hún talaði alltaf um 

Háskólasamfélagið, ef hún opnaði munn þá talaði hún alltaf; Við í háskólasamfélaginu. 

Þá gerist það sko að það er verið að tala um Reykjavík eitthvað kom þarna inn í það sögðu 

margir góðir menn eins og Guðjón Friðriksson og einhverjir sem hún tiltók, Páll Líndal og 

einhverjir fleiri menn sem væru nú specialistar í Reykjavík og hefði farið um fólk að væru 

miklir sagnabrunnar en það var einn maður sem sko vissi allt það var Pétur Pétursson 

þulur, gamli svo segi ég þegar hún var búin að þylja upp alla þessa háskólaromsu sína. Þú 

gleymir nú einum manni Anna, segi ég. Það var Pétur Pétursson þulur, sem vissi nú söguna 

alveg aftur og framúr. Hann var að vísu ekki í háskólasamfélaginu. Þá hló þingheimur og 

þetta er ljótt, en ég bara varð að segja þetta. Aumingja kellingin. Hún sagði sig svo frá 

þessu útaf bókinni.    

 

Ég bið Finnboga þegar hann spyr mig hvort að það sé eitthvað sem ég vilji vita meira um 

að segja mér aðeins betur frá upplifun hans af safninu og það sem hann kallar helblátt. 

Hann svarar því játandi, það hafði nú verið þannig.  

 

Finnbogi: Já, það var náttúrlega þegar á leið voru það bæði sko, það var alltaf passað upp 

á það að formaðurinn væri íhalds.. já að öll nefndin væri uppskipuð íhaldsliði og einstaka 

framsóknarmanni. Hvort Hannibal var ekki í nefndinni, einn Krati í den. Það voru 

ræðumenn fegnir þangað það var alveg einlitt lið í mínu minni sko, Jóhannes Nordal og 

meira að segja Elín Hirst var fengin ræðumaður á Hrafnseyri, þessi bjálfi..ha, þetta er 

stórfyndið sko og ég man ekki hvað og hvað þetta var alveg gaga, leiðindi sko.  
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Við ræðum vinsældir Ásgeirs Ásgeirssonar, elítufjölskyldan. Erfiðleika Gunnar 

Thoroddsen tengdasonar hans í flokkspólitíkinni þegar tengdafaðir hans var í 

forsetaframboði. Ásgeir hafi beðið lengi eftir hamingjuóskum frá Ólafi Thors sem þá var 

forsætisráðherra sjálfstæðismanna. Við förum fram og tilbaka næsta áratugina þar til 

Jóhanna Sigurðardóttir ber á góma, þegar vinstri stjórnin tók við. Jóhanna vildi ekkert af 

þessu vita segir Finnbogi. Vinstri stjórnin hafði ekki mikinn áhuga á þessu og íhaldið hafi 

fyrir löngu yfirtekið Hrafnseyri og jafnvel til pólitískra áhrif telur hann. Það átti að gefa 

staðnum eitthvað hlutverk með kennslunni á sínum tíma þegar Hallgrímur var fenginn 

sem kennari en svo hefur hann ekkert hlutverk. Ég nefni við hann Finnboga og skýt á hann 

hvort að Hrafnseyri sé ekki að reyna að krafla í háskólasamfélagið. Jú segir hann, það má 

segja það með Guðmundi Hálfdánarsyni og það.  

6.1.4 Lilja Rafney Magnúsdóttir  

Lilja Rafney Magnúsdóttir er oddviti Vinstri grænna og situr á Alþingi fyrir 

Norðvesturkjördæmi. Ástæðan fyrir viðtali mínu við hana er að fá sjónarhorn hennar á 

starfsemi staðarins, safnsins og nefndarinnar sem pólitíkus, með hagsmuni Vestfjarða að 

leiðarljósi. Lilja byrjar strax að fjalla um prófessorstöðuna sem áætlað  var að sá sem fengi 

hana ætti að hafa aðstöðu á Hrafnseyri eða það minnsta á Vestfjörðum.  

 

Lilja Rafney: Ég hef kannski komið að þessu óbeint í gegnum pólitíkina. Út frá henni þá 

veit ég að það var alveg rosalega erfitt að fá þessa stöðu hingað vestur að hún væri bundin 

við Hrafnseyri, en pólitíkin og háskólasamfélagið í Reykjavík, höfuðborginni það lagðist 

mjög gegn því og þá sér maður svoldið þennan neikvæða vinkill alltaf gagnvart 

landbyggðinni þegar eitthvað svona er. Auðvitað er minning Jóns Sigurðssonar okkar allra 

og allt það en það getur líka alveg verið jafn verðmætt á háskóla leveli að tengja embættið 

bara beint við Hrafnseyri og hafa stöðugildið þar en það endaði útfrá því að það er tengt 

Háskóla Íslands en hefur auðvitað verið með tengingu vestur en svo er það spurning um 

frumkvæði og því um líkt að virkja sem best þá safnið í því sambandi og hvernig hefur 

tiltekist. Þrátt fyrir hrunið voru fegnir í þetta peningar svo að hægt væri að halda upp á 

afmælið en það er þetta að finna því hlutverk sem hægt væri að rækta svo að sómi væri 

af. Þetta hefur verið eins og heit kartafla sem fer á milli manna og þá kannski gerist ekki 

nógu mikið og kannski drifkrafturinn finnst mér að þurfi að koma úr þessu umhverfi að 
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vestan að fólk hérna finni þörf fyrir að standa vörð um þetta svona setja pústið í þetta þó 

að þetta sé okkar allra sem þjóðar. Þá finnst mér eitthvað vanta að treysta þá á fólkið og 

setja fjármuni í það að efla þetta hérna á þeim forsendum að það sé statt hérna þetta 

safn og það sé svona hluti af þessari arfleið Jón Sigurðssonar sem við eigum þá að láta, 

rækta sem best og finna hlutverk. Ég held að það séu nægar hugmyndir en svo kannski 

bara,.. Valdi hefur sjálfur sagt að þær spretta kannski síður í margmenninu í Reykjavík 

þegar svo margt annað er ofarlega í huga heldur en kannski hérna í návígi þeirra, þá sem 

eru með þetta í fanginu eins og hans sem staðarhaldari. Mér finnst hann búin að vera 

ótrúlega duglegur að lyfta staðnum upp með sumarháskóla og bara ýmsar sýningar og 

annað í safninu í þennan tíma sem hann hefur verið þarna. 

 

Við ræðum um samskipti mín og Valdimars þá varðandi stjórnarskiptin, Hallgrím 

Sveinsson fyrrverandi staðarhaldara að hann hafi gert þetta svolítið að sínu og reksturinn 

orðin persónulegur, að þetta væri farið að snúast um hann og Jón Sigurðsson og orð 

Finnboga um að þetta á Hrafnseyri væri svolítið blátt. Þá meinar Finnbogi að starfsemin 

sé lituð bláa lit hægrisinnaðra stjórnmálaflokka. 

 

Lilja Rafney: Maður heyrði þetta á sínum tíma með Sólveigu Pétursdóttir þarna í forsvari 

að þetta var ansi dálítið blá þjóðrembingsstemning í kringum þetta svo að þau sjónarmið 

kannski voru þarna og þeir sem voru með eitthvað annað svona eins og og Finnbogi sem 

þekkir þetta sjálfur með sína upplifun og veru sinni í þessari afmælisnefnd og þekkir þetta 

manna best.  

 

Lilja nefnir í umræðu um að viðmælandi minn hafi sagt að Jóhanna Sigurðardóttir 

þáverandi forsætisráðherra hafi virkað áhugalaus um málefni Hrafnseyrar. Lilja er á því að 

það sé eitthvað til í því. Hún nefnir Ólínu Þorvarðardóttur í því samhengi og prófessor 

embættið. Hún hafi setið á þingi þennan tíma og brann fyrir þetta. 

 

Lilja Rafney: Hún kemur úr Háskólasamfélaginu, þjóðfræðingur og lagði mikla áherslu á 

að þetta væri hér fyrir vestan og þannig mundi það sko fara í ræturnar og ætti að vaxa 

hérna og vera hérna frumkvæðið og fjármagnið ætti að koma hingað og fólk hérna sem 

ynni við þetta ætti að hafa stefnumarkandi áhrif og allt þetta svo að hún lét til sín taka. 
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Það er hægt að finna ræður eftir hana á þinginu á þessum tíma um þetta og ég var kannski 

svona til hliðar og ekki með næga þekkingu á þessum málum að fara blanda sér kannski 

eins mikið í það en í dag hefði þetta verið til umræðu en bara ég man þessa miklu 

togstreitu einmitt um fjármagnið og svona áhugaleysið einmitt sem maður fann hjá 

Jóhönnu um þetta mál kannski yfir höfuð og hjá þeim sem töldu að allt svona yrði að vera 

á forsendum Háskóla Íslands en ekki fara gera eitthvað annað batterí eitthvað sem “out 

of nowhere” á hjara veraldar eitthvað sem enginn vissi hvað mundi verða um peninga eða 

fjármagn og hverjum ætti að treysta fyrir því að það yrði gert nógu faglega og allt þetta 

svo að maður fann alveg þessa togstreitu einhvern veginn um hvað er faglegt og hvað er 

ekki faglegt og verður ekkert faglegt sem staðsett er út á landi, enginn háskólamenntun 

eða faglegheit þar verður þá allt einhver heimóttarskapur sko. Ég upplifði þetta og manni 

hálfpartinn sárnaði sko þessi derringur í sumum þingmönnum. “...að sjálfsögðu verður 

þetta á vegum Háskóla Íslands, hvernig dettur ykkur annað í hug…” svoldið bara þannig 

mórallinn sem maður fann í kringum sig en svo endaði þetta bara svona. 

 

Í framhaldi að þessari umræðu ræðum við um upplifun viðmælanda míns Eiríks Finns 

Greipssonar sem var seinasti formaður Hrafnseyrarnefndar í þeirri mynd sem hún starfaði 

í frá upphafi og honum hafi ekki litist á blikinu þegar málefni Hrafnseyrar voru færð úr 

forsætisráðuneytinu í menntamálaráðuneytið og lentu þar í einhverri skúffu að virðist og 

stakk í stúf við ræðu Jóhönnu Sigurðardóttur sem hún flutti á Hrafnseyri um prófessor  

embættið og uppbygginguna í kringum það, eftir það hafi myndast einhver ládeyða og 

ekkert unnið með hugmyndina frekar. Það væri enginn sem tekur þetta upp á sitt, ber 

þetta áfram eða hefur einhvern áhuga að taka þetta upp innan ráðuneytisins, 

menntamálaráðuneytisins að gera þetta að sínu. Þetta er orðið að olnbogabarni innan 

stjórnkerfisins segir Lilja.  Við förum einnig lauslega yfir flokkabrag forsetakosninga og 

ræðum að Ásgeir Ásgeirsson hafi verið pólitískur forseti. Lilja nefnir í því framhaldi að 

þegar Kristján Eldjárn var kosin forseti var hann vinsæll meðal félagshyggjufólks og 

Framsóknarmanna og Gunnar Thoroddsen, sem var tengdasonur Ásgeirs, var einnig í 

framboði og var studdur af sjálfstæðismönnum. Íslensk stjórnmálasaga er nokkuð sérstök 

vegna fjölskyldutengsla og ættrækni. Varðandi aðstæður á safninu og hvort að Valdimar 

þurfi að tengja sig meira menningartengdri ferðaþjónustu og bjóða upp á pulsur með Jóni 

Sigurðssyni segir Lilja þetta. 
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Lilja Rafney: Þetta þarf að vera eitthvað í bland, fólk er auðvitað bara þú veist, með sína 

fjölskyldu, hvar sem þú ert í lífskeiðinu. Þú átt að geta blandað þessu saman líka við 

einhvern léttleika og slaka á og koma en líka hafa gaman að því aðeins að rifja upp söguna 

og það á aðgengilegu formi. Hluti af því er að hafa þokkalega aðstöðu og getað sest niður 

og fengið sér einhverjar veitingar það er bara hluti af því hjá öllu fólki sem er eitthvað á 

ferðalagi. Þótt að mörgum finnist að Hrafnseyri má ekki vera einhver vegasjoppa ef menn 

taka þetta alveg þangað niður sko en það er nú millibil þar á.  

 

Svo spurning hvort að þetta breyttist með Dýrafjarðargöngunum, þetta verður nær 

alfaraleið, það verður miklu meiri traffík þarna, þú þarft að keyra nokkra auka kílómetra 

auka til að fara og heimsækja Jóns Sigurðsson (hlær) heilsa upp á kallinn. En auðvitað 

verður miklu meiri traffík þarna á þessari leið en verið hefur og ef fólk er komið þangað 

þá finnst manni ótrúlegt annað að svona margir geri sér alveg erindi þó að þeir þurfi að 

keyra nokkra kílómetra þá verður að vera eitthvað, það segir sig alveg sjálft það þarf að 

vera einhver veitingastaður, það er bara allsstaðar… Skriðuklaustur tildæmis.  

6.1.5 Eiríkur Finnur Greipsson  

Eiríkur Finnur er Önfirðingur og sjálfstæðismaður. Hann kom að bæjarpólitíkinni í 

Ísafjarðarbæ um nokkurt skeið en er nú fluttur frá Flateyri til höfuðborgarinnar. Hann 

gegndi formennsku í Hrafnseyrarnefnd í 13 ár og tók við af Matthíasi Bjarnasyni rétt eftir 

að burstabærinn hafði verið reistur. Eiríkur Finnur hafði margt að segja og kom víða við. 

Hann er ósáttur við hvað gerðist þegar ákvörðunin var tekin um að leggja nefndina niður 

og hann var þar með seinasti formaðurinn. Trú hans var sú að í kringum Hrafnseyri yrði 

stofnað faglegur hópur sem gæti aðstoðað og unnið að stefnumótandi bjartri framtíð 

staðarins. Við byrjum á því að ræða aðkomu hans að nefndinni. Matthías Bjarnson kemur 

að máli við hann. Eiríkur hafi aldrei kunnað að segja nei og það væri í lagi að stinga upp á 

honum sem formanni í nefndina en forsætisráðherra sem þá var Davíð Oddsson skipar í 

nefndina. Nefndin hefur verið mismikið starfandi og mikið lent á formanninum en góður 

stuðningur hinna samt.  
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Eiríkur Finnur: Jón Páll Halldórsson, Angantýr Valur Jónasson, Halldór Kristjánsson ásamt 

Þorgeiri Eyjólfssyni voru í nefndinni með honum fyrst. Þorgeir var þá framkvæmdastjóri 

lífeyrissjóðs verslunarmanna og var í rauninni svili Hallgríms Sveinssonar. Hefur alltaf 

gengið afspyrnu vel. Hallgrímur ákveður að segja sig frá þessu starfi og það er í kringum 

2005. Valdimar tók við strax. Svo að ég gleymi því ekki þá var svolítill skuggi að því. 

Hallgrímur búin að vera þarna síðan rúmlega 60’ ef ég man rétt og bara átti þetta, þetta 

var barnið hans og hann gerði kannski ekki svakalegan mikinn greinamun á því hvort að 

þetta væri opinbert embætti eða hans eigið og sumum mislíkaði það en þetta var barnið 

hans og hann gerði þetta vel og miðað að því hvernig að þessu var staðið þá get ég í sjálfu 

sér ekki borið honum neitt nema góð orð um það. Hann sinnti þessu vel og konan hans 

Guðrún, alltaf kölluð Gulla, gerðu þetta af miklum myndarskap af þess tíma mælikvarða. 

Þetta var gamalt safn sem var sett upp þarna, eða gamall stíll á safninu myndasafn 

aðallega og það var bara komið á tíma um það leyti sem Hallgrímur er að hætta þá verður 

safnstjórnin sammála um það að það yrði að breyta til, nema það svo að ég gleymi þessu 

ekki því það er svolítið dapurt og leiðinlegt að Hallgrímur var aldrei sáttur við slitin. Hann 

einhvern veginn var ósáttur við hver tók við af honum að það skyldi ekki vera áfram 

búskapur á jörðinni og svo framvegis og það var mjög leiðinlegt fannst mér og hérna 

vegna þess að hann virkilega átti ekki skilið að fara lenda í neinum hérna útistöðum við 

okkur sem að sjálfu sér hefur ekki verið neitt opinbert þú sérð það þegar þú ferð að lesa 

pósta og einhver bréfasamskipti á sínum tíma en þetta hefur líka nagað Valdimar svolítið 

því honum hefur fundist að Hallgrímur svolítið stíga á tærnar á sér gagnvart samfélaginu, 

hann vera gera eintómar vitleysur svo að þetta er svolítið leiðinlegt með það vegna þess 

að með það þegar menn eru hættir þá eru þeir hættir og þá taka nýir menn við og menn 

verða að leyfa þeim að sprikla þótt þeir séu ekki á allslagssáttir við það 

 

Eiríkur Finnur: Það var seinasta verk Matthías Bjarnasonar sem formanns að byggja 

burstabæinn. Það er nú reyndar með þann ágæta bæ að segja að því miður hefur hann 

látið mikið á sjá og hefði þurft að byggjast með meiri nútímatækni heldur en var gert og 

hann er ekki músaheldur og það er mjög erfitt að þurfa að segja frá því opinberlega vegna 

þess að þarna er veitingasala og hérna við ekki kannski ekki í bestu málum með það. 

Fyrstu árin hefur þetta verið þannig að umsjónaraðilinn svaf bara í húsinu og hérna síðan 

þegar við höfum náð meiri tökum á þessu þá var íbúð í kjallaranum á Hrafnseyrarhúsinu 
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sjálfu þar sem að safnstjórinn sjálfur var staðsettur. Þetta er svona einhver svona forsaga 

að þessu öllu að árið 2001 þá kemur vestur sem ræðumaður 17. júní þáverandi 

forsætisráðherra Davíð Oddson, hann var þarna með ræðuna úti í svo kallaðri 

Bæjarbrekku sem var í allbesta veðri sem að ég hef nokkurn tíma verið í á Vestfjörðum 

allan tímann sem ég var þarna formaður nefndarinnar á Vestfjörðum þá var þetta besta 

veðrið á Hrafnseyri það var varla hægt að vera í jökkum, og þar hvatti hann okkur í 

Hrafnseyrarnefndinni mjög eindregið að hefja þá þegar undirbúning að 200 ára afmæli 

Jóns Sigurðssonar. (mismælti sig og sagði Hallgríms og hlær) Það er stundum gert grín að 

því í nefndinni hvort erum við að tala um Hallgrím eða Jón. Það er kannski í tengslum við 

það sem ég var að segja áðan þetta var barnið hans. En allavega hann hvatti okkur mjög 

til þess og það kom bara í ljós að það var ekki nógu langur tími því stjórnkerfið er svo 

rosalega svifaseint en svo þegar nær dró afmælinu var það ákvörðun 

forsætisráðuneytisins og að ég held menntamálaráðuneytisins allavega ríkisstjórnarinnar 

að skipa sérstaka afmælisnefnd. Sem að í sátu, við vorum allmörg í þeirri nefnd en 

formaður nefndarinnar frá byrjun til loka var Sólveig Pétursdóttir. Fyrrverandi forseti 

alþingsins og hún og þessi nefnd voru mjög samstíga um það hvernig menn ættu að 

byggja upp þessa afmælisdagskrá, hún var um allt land og það voru mjög margir aðilar 

sem tóku þátt í þeirri afmælisdagsskrá og eitt stærsta, langstærsta verkefnið var 

uppbygging á nýju safni á eða sýningu á Hrafnseyri. Svo kom hrunið 2008 og þá var 

reyndar mjög mikið skorið niður af fjárveitingum til nefndarinnar. Þannig að nefndin þurfti 

að mæta því með allverulegum niðurskurði miðað við upphaflega áform en engu að síður 

mjög myndarlegt og gert mjög myndarlega á Hrafnseyri. Og við töldum að það hafi verið 

mjög myndarlega að þessu verki staðið og förum í samkeppni um sýninguna og Gagarín 

sem unnu þetta. Sýningin var síðan opnuð 17. júní árið 2011 á 200 ára afmæli Jóns 

Sigurðssonar. Árið áður hafði Hrafnseyrarnefndin að fengnu samþykki 

forsætisráðuneytisins búið til stefnumótun fyrir staðinn og allir mjög samstíga um það 

ráðuneytið og allt, hvernig við vildum sjá samt ekkert of njörvað niður en var talað um 

menningarsetur þarna og fræðslusetur. Við allavega vegna þess að samfélagið breytist 

þá töldum við eðlilegt að þessi gamla nefnd yrði lögð niður og ný sett á stofn í kjölfar 

hennar sem mundi hafa með málefni Hrafnseyrar að gera og með tilliti til þess að það er 

ekki neinn einasti staður á Íslandi sem hefur sömu stöðu gagnvart frelsisbaráttu okkar 

Íslendinga eins og Hrafnseyri og ef hann væri hér á þessu landshorni (viðtal tekið í 
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Reykjavík) þá væri hérna 4-5 manna starfslið og rannsóknarteymi og allt það, mikið um 

að vera og opið allt árið og þannig að við tölum að það væri mikil stemning í samfélaginu 

sem okkur fannst vera til þess að breyta þessu og kalla til ýmsa aðila úr samfélaginu til 

þess að leggja á púkkið um það hvernig við vildum sjá Hrafnseyri þróast og þetta þessi 

staðreynd að Háskólasetur Vestfjarða var þá komið myndarlega af stað á Ísafirði að þá 

tölum við þetta tengjast Háskólasamfélaginu, Háskólasetrið tengt Háskólanum og það 

væri hægt að búa til einhverja stemningu í kringum þetta og vonandi með bættum 

samgöngum þá væri hægt að nýta þetta meira til ráðstefnuhalda og fundarhalda og 

rannsóknarvinnu en vandamálið er það þegar þú verð að skoða súluritið þá er staðurinn 

ekki neitt neitt, þá er þetta bara pínulítið pínku lítið hús og enginn gistiaðstaða. Alveg á 

mörkunum að sé hægt að elda mat þarna og svo framvegis. Þetta er miklu meira að segja 

það að gera svona en það sem Valdimar hefur verið að gera ásamt Peter Weiss hefur 

alveg sýnt fram á það að það er alveg hægt að tengja þetta starfinu. Og við þurfum ekki 

endilega vera með stórar og miklar kristalkúlur í risastórum sölum til þess að gera allt 

þannig við getum verið sveitó og það getur verið spennandi. Meðal annars kom þarna eitt 

sumarið það var alveg ótrúlegt, fengum þarna heimsfrægan mann sem að hefur unnið 

fyrir menn eins og Bill Gates sem var að fjalla um safna sýnina, rýmið það er eitthvað sem 

Valdimar kann að segja betur frá. Hann þurfti að tengja vísindaumræðu og 

Háskólasamfélagið inn í þetta því að það er sko það er engin staður á Íslandi sem við 

getum tengt svona við frelsisbaráttuna og svona frelsishetju eins og Jón Sigurðssonar við 

höfum fullt af góðum stöðum eins og hérna hvað heitir það klaustrið hans Gunnars 

Gunnarssonar? 

 

Finney Rakel: Skriðuklaustur? 

 

Eiríkur Finnur: Já, og hérna Halldórs Laxness upp á Gljúfrasteini og fleiri þannig að öll 

stemningin að í kringum það að skapa Hrafnseyri traustari sess og nýtískulegri var til 

staðar að okkur fannst og ráðuneytið samþykkir í lok árs árið 2010 okkar stefnumótun og 

þá var farið að horfa til loka starfa nefndarinnar í árslok 2011 og nýtt system tæki við og 

að á hátíðinni, 200 ára afmælishátíðinni þá heimsótti okkur ágæt kona hérna 

forsætisráðherra Íslands þá hún Jóhanna Sigurðardóttir og flutti ræðu. Ég er með hana 

hérna með mér, ég ætla ekkert að vera að tala illa um Jóhönnu Sigurðardóttur þetta er 
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ekki bara þetta er eitthvað sem gerist innan stjórnkerfisins, það að geta sagt það á Alþingi 

fyrir framan alþjóð nú er þessu útvarpað. 

 

Eiríkur les upp bút úr ræðu Jóhönnu.  

 

“Ríkisstjórnin mun undirbúa umgjörð um hið nýja setur með framlagningu þingsályktunar 

tillögu á Alþingi með það að markmiði að setrið taki formlega til starfa 1. janúar árið 

2012. Gert er ráð fyrir því að auk fulltrúa heimamanna komi fulltrúar ráðuneyta, Alþingis, 

Háskóla Íslands og Þjóðminjasafns að starfsemi setursins og hún verði tengd þessum 

lykilstofnunum”. 

 

Eiríkur Finnur: ...og meðal annars útaf þessu þá buðum við hérna henni hvað heitir hún 

Margréti Hallgrímsdóttur á þessa hátíð og hún var þar og síðan er bara einfaldlega þannig 

að okkur barst tilkynning um það að seinni part árs að hérna. Ég vil bara orða það þannig 

að henda þessu hérna verkefni Hrafnseyri við Arnarfjörð inn í safnadeild 

Menntamálaráðuneytisins þar er maður sem heitir Eiríkur Þorláksson hinn mætasti 

drengur en hefur náttúrulega úr engu fjármagni að spila að gera og ég bara talaði við 

Hrafnseyrarnefndar mennina fyrrverandi af því við vorum búnir að missa öll völd. Ég segi 

bara mér finnst þetta vera landráð! Gagnvart okkur, auðvitað ekki landráð en svik ætti ég 

að orða það frekar ef ég ætti að vera ábyrgari í orðavali, svik við það sem við vorum búin 

að skrifa undir og senda inn til Alþingis með samþykki ráðuneytisins. Við hefðum aldrei 

samþykkt það að segja okkur úr nefndinni vitandi þetta en við getum ekki sett okkur á fót 

aftur sko. 

 

Finney Rakel: En það sem er að gerast er að þið vilduð koma á fótum annarri nefnd sem 

er svolítið að...(Eiríkur tekur orðið...) 

 

Eiríkur Finnur: Við vildum setja Hrafnseyri á annan stall en að það yrði ómálga barn í 

safnadeild Menntamálaráðuneytisins og við bara sættum okkur ekki við það og hvað 

gerist í framhaldinu þetta er nú ekki búið. Ég skrifaði bréf og skrifaði minnisblað til hans 

hérna, gerði það náttúrulega allt í samráði við fyrrverandi nefndarmenn mína. Skrifaði 

bréf til þáverandi forsætisráðherra Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar. Árið er 2015 Er þá 
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orðin algerlega úrkula vonar að einhver mundi gera neitt. (sýnir mér bréfið) svo þegar ég 

var loks búin að fá tíma hjá honum þá bara lendir hann í fjölmiðlasirkus og var settur af 

kallgreyið. Það var að líða að þessum fundi og ég búinn að berjast að fá fundinn. Hann 

var með mér í þessu pabbi hans Sigmundar hann Gunnlaugur Sigmundsson og ég var 

svona búin að fá skilaboð um það að ráðuneytið væri mjög velviljað í þessu máli að koma 

þessu aftur undir forsætisráðuneytið. Þannig að ég ákvað að skrifa annað bréf í febrúar í 

fyrra, nei jú það er í rauninni sama bréfið til þáverandi forsætisráðherra (Bjarna 

Benediktssonar) og það var gert vegna þess að í fyrri ríkisstjórn sem Sigmundur var í þá 

gerist þetta hérna. Hérna gerist það í desember 2016 þá eru málefni Hrafnseyrar aftur 

færð undir forsætisráðuneytið. 

 

Finney Rakel: Hvað er það sem gerist í svona tilfæringum ? 

 

Eiríkur Finnur: Ja þetta er bara einfaldlega þannig. Illugi Gunnarsson var 

menntamálaráðherra þarna og ég sendi honum erindi. Ég reyndar fann það ekki í patinu 

í morgun og hann bara lagðist á sveif með mér um það að það yrði að skoða þetta og 

Sigmundur og Bjarni og Illugi ásamt ríkisstjórninni urðu bara sammála um að þetta væri 

ekki hægt það yrði að koma þessu aftur undir ráðuneytið þannig að eftir að þetta gerist 

að ég fæ þessa tilkynningu sendi ég bréfið til Bjarna sem ég er að ítreka þetta. Núna er 

það þannig að ég veit ekki hvað er að gerast. Ég hef ekki viljað… þó að ég sé þrjóskur og 

vitlaus þá má maður ekki halda að maður sé eini maðurinn sem hafi vit á öllu sko, þú veist 

ég bara treysti því núna að eftir að ég sendi þetta bréf þá var Einar Kristinn Guðfinnsson 

skipaður formaður Lýðveldisnefndar sem núna er að skila af sér fyrir 2018 með einhverjum 

hátíðarhöldum og einhverju svona útaf fullveldinu og ég var að vona að í kringum 17. júní 

í sumar mundi eitthvað gerast þar sem að ráðuneytið myndi tilkynna það að það yrði farið 

í það að setja eitthvað undir Hrafnseyri sem gæti þá þróast sem ráðgjafanefnd eða sem 

sagt umsjónaraðili til að halda utan um málefni Hrafnseyrar og veita Hrafnseyri þann sess 

sem hann á skilið í íslenskri frelsisbaráttu og þannig að ég trúi því að það muni takast að 

koma Hrafnseyri aftur af stað. Hrafnseyrarnefndin gamla var auðvitað barns síns tíma, 

hún var hérna... hún hafði engin fjárráð, rétt hafði peninga til þess að reka þetta áfram, 

leiðinlegast við allt svona starf að þig langar til að gera eitthvað en svo þarftu svona 200 

ára afmæli til þess að fá einhverja peninga þá fer þetta allt meira og minna í ekki staðinn 



78 

sjálfan heldur eitthvað svona utan um það. Eins og ég upplifi stuðning við bændur í 

gegnum Evrópusambandið að þetta fer allt í ráðgjafana. 

Þetta er svona ramminn sem mér finnst hafa klúðrast um Hrafnseyri í kjölfar þess 

að Hrafnseyrarnefnd sagði af sér.  

 

Finney Rakel: Þegar maður horfir aðeins á þetta þá eru menn sem eru mjög lengi eins og 

Ásgeir Ásgeirsson hann sinnir þessu með forsetaembættinu og svo eins með Hallgrím 

Sveinsson þetta verður eins og þú segir hálfgert barn eða hugarfóstur sem þú sleppir svo 

alls ekki auðveldlega og sem mér finnst áhugavert líka að ég fór að skoða þetta út frá 

pólitísku sjónarhorni. Hvort að þegar það verða þarna stjórnarskipti árið 2009 að hvort 

að þetta sé svona að þegar það komi einhverjir aðrir að en t.d sjálfstæðismenn að fólk 

verði ráðalaust? Er þetta eitthvað sem þú upplifir? Það er eins og fólk vilji ekki hafa 

puttana í þessu. 

 

Eiríkur Finnur: Ég vil nú ekki vera reiður útí Jóhönnu og ég vil ekki beita pólitíkinni að þetta 

sé eitthvað þannig það sem Jóhanna var að gera og ég vil trúa því að hún hafi ekki gert 

þetta af neinum illindum og ekkert með sjálfstæðisflokkinn ég held bara að hún hafi trúað 

því að þetta kostaði samfélagið of mikið, hún var í því að skera niður og spara alveg á 

öllum sviðum að þetta mundi bara vera eðlilegur farvegur fyrir svona safn að fara undir 

safnadeildina og hún hefur bara ekki séð stóru myndina. Hún skynjar ekki einhverra hluta 

vegna að þetta er mikið og gott tækifæri fyrir stjórnvöld til að gefa Vestfirðingum smá 

reisn í öllu þessu erfiðleika tali og allri þessari frelsisbaráttu og umleið vegna þess að Jón 

Sigurðsson að það var gerð viðhorfskönnun held ég 2016 nei fyrirgefðu 2010 frekar en 

2011 þá bara vissu allir hver Jón Sigurðsson var og Hrafnseyri meira og minna flestir og 

hérna þannig að sko í okkar skólagöngu þá lærum við svo mikið um Jón Sigurðsson, þetta 

er frelsishetjan og af hverju getum ekki búið til einhverja stemningu í kringum það? Ég er 

búin að fara til Bandaríkjanna mjög margir forsetar Bandaríkjanna sem voru alveg mörg 

þúsund sinnum stærri þjóð en það voru söfn um hvern forseta, Algjört bull sko en öfganna 

á milli en þarna er tækifæri til þess að koma með og var þarna á afmælisárinu koma með 

þarna einhverja pússlu til Vestfirðinga styrkja háskólasamfélagið og Háskólasetur 

Vestfjarða það átti að skipa prófessor sem átti að hafa aðsetur á Ísafirði það var ein af 

tillögunum sem afmælisnefndin kom með svo hvað gerist... jú jú það er auglýst það er bréf 
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um það til Jóhönnu þar sem Háskólinn auglýsir þetta starf en hann á ekkert að búa fyrir 

vestan og það eru auðvitað margir sem segja það af hverju á hann að búa fyrir vestan? 

Það búa þarna bara 6000 manns á Vestfjörðum og meira að segja allir hafa ekki aðgang, 

möguleika á að hafa samgöngur allt árið um kring. Af hverju á að hafa prófessor fyrir 

vestan? Fasta starfsstöð eða búsetu í Ísafjarðarbæ... allt þetta getur verið rétt en okkur 

var lofað þessu og það er bara svikið! 

 

Finney Rakel: Mér finnst það einmitt á Valdimar að hann sé ósáttur við að þetta hafi gerst. 

Afskiptin eru lítil af staðnum. Ekkert um manninn að segja. 

 

Eiríkur Finnur: Þetta er hinn fínasti maður. Frábær maður. Hann er hér (Reykjavík) og það 

hefði verið allt önnur staða hefði hann haft búsetu á Vestfjörðum. Við vitum það að svona 

fólk dregur til sín sko, það er alltaf þannig að bara alveg sama hvar Háskólinn hefur stigið 

niður fæti það verður eitthvað úr því og það verður eitthvað í kringum það. Það lyftir 

samfélaginu upp og býr til svona öfugt við „brain drain“ það dregur að þekkingu og 

virðingu það gerist bara við að fá háskólasamfélagið inn í svona lítil samfélög. Það kostar 

peninga, kostar helling af peningum og ég meina, ég get alveg þulið hérna einhverja 

skammaræðu til Jóhönnu en það hefur ekkert upp á sig. Ég held að það sé engin ástæða 

til þess að persónugera þetta þannig. Forsætisráðuneytið ber ábyrgð á þessu. 

Forsætisráðherra hver sem það er á hverjum tíma, maður getur bara lesið það, ég 

prentaði þetta út núna áðan, þetta er bara á síðu forsætisráðuneytisins. 

 

Finney Rakel: Burt séð frá henni þá fer maður að hugsa hvort að það sé einhver munur 

þarna á. Á þessum ásum. Eins og ég sagði við Valdimar það er eins og hann hafi upplifað 

hálfgerða hræðslu að enginn vildi koma nálægt þessu og ekkert vitað hvað það átti að 

gera með þetta. 

 

Eiríkur Finnur: Það er ekkert annað. 

 

Finney Rakel: Ég fór þannig séð að hugsa hvort að þetta skipti máli pólitískt séð? 
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Eiríkur Finnur: Það hefur allavega ekki skipt meira máli en það að það eru öll mörg ár síðan 

að Jóhanna hætti og þetta er ennþá að mestu óbreytt og það er samt þannig eins og við 

þekkjum bæði í umræðunni um eftirmála hrunsins að þá er alsstaðar verið að tala um að 

það vanti peninga og hérna það væri kannski erfitt fyrir forsætisráðuneytið að þetta séu 

ekki nema einhverjar örfáar milljónir en þetta eru milljónir engir hundrað þúsundkallar 

sem það kostar að búa til svona apparat í kringum þetta og það mun kalla á aukin útgjöld 

til staðarins það er alveg klárt. Valdimar þó að ágætur drengur séð getur ekki bæði sinnt 

safnvörslu og stýra einhverri starfsemi í kringum það ef að það yrði hann og svo framvegis 

og svo framvegis og nú veit ég ekki hvort að það næðist samkomulag um hvernig ætti að 

gera þetta. Ég hef ekki hugmynd um það. En við töldum bara að þarna væri svo mikið 

tækifæri í kringum þetta 200 ára afmæli og allir sammála og þess vegna er þetta svo 

ofboðslegt sjokk fyrir okkur... og hérna því miður held ég það að eitt að vandamálunum 

hafi verið að það voru bara sjálfstæðismenn í þessari nefnd og einn framsóknarmaður, við 

vorum sko fjögur úr sjálfstæðisflokkunum og einn frændi minn úr Framsókn hann 

Gunnlaugur Finnsson frá Hvilft. 

 

Finney Rakel: Það er einmitt þessi vangavelta mín með pólitíkina, hvort að þetta sé 

eitthvað sem er að skipta máli eða ekki? 

 

Eiríkur Finnur: Já, ... já.... ég hef bara aldrei hugleitt það, að öðru leyti en því mér fannst 

þetta vitlaust, bara orða það þannig, fannst það vitlaust að hafa nefndina svona einhliða 

skipaða og Halldór Kristjánsson sem var frá Kirkjubóli í Önundarfirði hann var 

framsóknarmaður og þegar hann fellur frá þá er skipaður frændi minn hann Gunnlaugur 

Finnsson hérna í nefndina sem var nú lítt yngri en Halldór og síðan deyr og hann það var 

enginn skipaður í staðinn fyrir hann. Þannig að já kannski hefur það haft á sér einhvern 

pólitískan blæ. Ég er náttúrulega rammpólitískur sko, var búinn að vera oddviti 

sjálfstæðismanna fyrir vestan lengi var formaður bæjarráðs 2010 – 2014  reyndar hætti 

sumarið 2013 og hætti afskiptum af pólitík þá líka, það getur vel verið það hafi áhrif, 

maður fer ekki að gera eitthvað sem einhverjir sjálfstæðismenn hafa sagt það getur vel 

verið...Þegar þetta er stofnað er einmennings kjördæmi á Íslandi og hérna ég veit ekki 

einu sinni hverjir voru í nefndinni með Ásgeir Ásgeirssyni en það er klárt mál að þetta hefur 

alltaf verið pólitísk nefnd. Beint skipuð af forsætisráðherra án tilnefningar og þess vegna 
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væri gaman fyrir þig að finna af hverju breytist hún í 5 manna nefnd (Ásgeir að bæta við) 

var það ákvörðun forsætisráðherra þess tíma? 

 

Finney Rakel: Ég var að lesa bókina Jón forseti allur, eftir hann Pál Björnsson höfundurinn 

talar um það að það hafi verið Ásgeir og húsameistari ríkisins og fræðslustjóri ríkisins og 

svo hafi semsagt Ásgeir viljað það mundu bætast við tveir auka menn, svo tekur sonur 

hans við og síðan bætist sonur hans Böðvars Bjarnasonar sem var lengi prestur hann 

Ágúst, þeir svona tvinnast inn í þetta án þess að verða tilnefndir. Það voru aldrei gerðar 

neinar breytingar þannig skilst mér. 

 

Eiríkur Finnur: Kemur þetta fram í bókinni hans Páls? 

 

Finney Rakel: Þetta er ágætis umfjöllun það þarna og er eins og þú segir að það er ekkert 

sögulegt yfir nefndina. 

 

Eiríkur Finnur: Hélt ekki formlegar fundargerðir eða neitt... þegar ég tek við þá fékk ég 

ekki neitt sko. 

 

Ég nefndi við Eirík Finn að ég hafði heyrt að frá Jóni Sigurpálssyni sem þá var 

forstöðumaður Byggðasafns Vestfjarða að Ísafjarðarbær hafi haft áhuga á að taka yfir 

málefni Hrafnseyrar og við spjöllum aðeins um hugsanlega yfirtöku Ísafjarðarbæjar á 

safninu fyrir nokkrum árum síðan. 

 

Eiríkur Finnur: Ég veit að Daníel bæjarstjóri (þáverandi) var mjög áhugasamur um þetta 

og ég held Jón Sigurpáls líka. Ég var algjörlega á móti því. Ég var sannfærður um það að 

tveimur ástæðum. Þetta yrði Hrafnseyri alls ekki til framdráttar og ég var líka sannfærður 

um það að það yrði kostnaðarauki fyrir Ísafjarðarbæ, ég var formaður bæjarráðs þegar 

þetta er í umræðunni, þannig persónulega var ég alveg tilbúinn í að taka umræðuna og 

spjallið en ég var algjörlega andsnúinn hugmyndinni útaf peningalegu hliðinni og virðingu 

og stöðu Hrafnseyrar sem mér finnst algjörlega (vel) borinn við það, það var mín afstaða. 
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Næst förum við Eiríkur Finnur víða í samtali okkar og ræðum ætterni, byggðamál, 

samgöngur og ég spyr Eirík Finn hvort að þetta á Hrafnseyri hefði orðið eitthvað ef Ásgeir 

Ásgeirsson hefði ekki haft þetta hugarfóstur. Ef ekki, hvort að þetta hefði náð að haldast 

svona? Alveg eins og með Hallgrím þessir mann hálfpartinn fóstruðu þetta. 

 

Eiríkur Finnur: Ég byrja þarna ’97 sem formaður og aldrei voru vandamál við 

forsætisráðuneytið. Manni er alltaf tekið eins og höfðingja að maður er að berjast fyrir 

málefnum Hrafnseyrar í ráðuneytinu, þú fékkst alltaf til rekstursins og hins 

nauðsynlegasta viðhalds. Skemmdirnar á húsinu og eru enn. Það eru bara, það er alls ekki 

í lagi með viðhaldið á húsinu, stórt og mikið. Burstabærinn búinn til meira og minna frá 

fjárframlögum einkafyrirtækja og slíkra aðila og það er bara byggt af vanhirðu. Það er 

bara byggt í þeirri trú að þeir byggja bara eins og það var á sínum tíma í staðinn fyrir bara 

að steypa gólf og veggina og hlaða svona hinu utan á þetta svo þetta væri alvöru hús sem 

gæti staðið mun lengur sko í staðinn er þetta sigið og komin göt á klæðninguna og fullt af 

svona vandamálum sem kostar svo mikið að gera við að það borgar sig ekki, hreinlega að 

rífa þetta hús og byggja nýtt það mundi borga sig frekar og þannig að þetta er svona 

hugarfóstur nefndarinnar á hverjum tíma. Hugarfóstur okkar var hinsvegar að reyna 

koma þessu til nýs tíma, fá nýtt safn eða sýningu. Þetta heitir nú frekar sýning sko heldur 

en safn það er ekki þannig safnmunir bara örfáir að láni frá Jóni Sigurpáls og eitthvað átti 

staðurinn sjálfur. Þannig að þú veist það, er þessi litla nefnd sem hefur reynt að halda 

þessu gangandi. Hrafnseyri sem bújörð, er reyndar ekki bújörð orðin þannig. Hallgrímur 

var með búskap sjálfur en yfir veturinn réð hann vetrarmann og þannig fyrir sveitina þá 

var ekkert sko, alveg eins og með Auðkúlu það er enginn búskapur þar sko. Þannig að 

hægt er að ætlast til þess sem var hans hugsjón, hans Hallgríms var sú að við áttum aldrei 

að auglýsa þetta nema sem svo að menn yrðu að búa þarna og vera með búskap. Ég 

meina hann bjó ekki sjálfur þarna þannig að sko vera svo í slagsmálum við okkur bæði 

opinberlega og bakvið tjöldin til þess að sverta sem þarna hefur verið að gera. Hann var 

brjálaður við okkur í sambandi við nýju heimreiðina. 

 

Finney Rakel: Ég las það einmitt með bílastæða málin og með planið. 
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Eiríkur Finnur: Það er bara svo dapurt að fara eyða orkunni sinni í þetta og um leið kemur 

þetta inn í ráðuneytið að heimamenn séu ekki einhuga. Fyrrverandi staðarhaldari segir að 

það sér verið að skemma staðinn og svo framvegis þannig að þetta er svolítið erfitt þú 

veist gagnvart baráttunni við hið opinbera. Ég held hinsvegar eins og hefur birst í 

forystugreinum dagblaða og hérna ég man eftir Vísi einhvern tíma, ég held að Þorsteinn 

Pálsson hafi þá verið ritstjóri Vísis að einhvern tíma kom ritstjórnargrein í Morgunblaðinu 

frá Styrmi Gunnarssyni frekar en Matthíasi þar sem það var verið að tala um Hrafnseyri 

að þetta væri eins og ég var að segja við þig, eini staðurinn þar sem þjóðfrelsishetja sem 

hægt væri að persónugera. Eins og með dýrlingana í kaþólsku trúnni, fólk þarf svona 

átrúnaðargoð og fyrir Vestfirði skiptir það mjög miklu máli og Vestfirðinga að geta sagt 

það að hér var þessi hetja sko. Þetta hefur allt með ákveðið þjóðarstolt að gera og líka 

stolt okkar fyrir að vera bara Vestfirðingar. Jón Sigurðsson var náttúrulega þingmaður 

Ísfirðinga og það er Ísafjarðarsýsla undir. Margir sem halda bara Ísafjörður, Skutulsfjörður 

en hann var þingmaður Ísafjarðarsýslu. Þetta er bara eitthvert ímyndargildi fyrir þetta allt 

saman og er hægt að nota svona hluti til að efla vitund fólks fyrir samfélaginu sínu og 

bara auka kraftinn og vilja til þess að berjast. Þannig að mér finnst þetta svo dapurt að 

þurfa að eyða tímanum í það að ná hlutunum aftur á sama stig og þeir voru sko fyrir 7- 8 

árum sko. 

 

Finney Rakel : Jafnvel kannski lengur sögulega séð. 

 

Eiríkur Finnur: Já algerlega rétt hjá þér. 

 

Finney Rakel: Mér fyrir sjónum, þá nær þessi saga um Hrafnseyri upp einhverjum takti 

þarna, þetta er sögulega lengra jafnvel. 

 

Eiríkur Finnur: Það sem er vandamálið í þessu Finney er það þegar þú ert búinn að vera 

með þetta svona lengi á status quo, reksturinn, safnið sem er fyrir löngu orðið barn síns 

tíma og svo ætlarðu að fara búa til eitthvað nýtt þá kostar það þig augun úr svo færðu 

þetta tækifæri í tilefni 200 ára afmælisins þá er stór hluti peningana sem fer ekkert í 

Hrafnseyri en það þurfti að nota nánast alla peningana sem til voru að gera húsið og 

safnið svona nútímalegra. Húsið var nánast ónýtt, það var bara hrikalega illa farið. Það 
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kostaði milljónatugi að gera þetta. Fengum virkilega flotta og góða peninga til þess að 

gera þetta sko, en þá vantar einhvern veginn... til að klára þetta. Koma þessu áfram. Ég 

hef ekki hugmynd um það í dag hvað við ættum að reyna gera við Hrafnseyri. Enda ætlaði 

ég mér aldrei það að gera það sjálfur. Ég ætlaði að fá fagfólk í það sem er að vinna í 

þessari elítu eða ég má kannski ekki kalla það elítu, í þessu umhverfi, háskólaumhverfi að 

hérna safnafræði  og safnamálunum og öllu því. Það mundi miðla sinni þekkingu, reynslu 

sinni og sinni sýn, hvernig við eigum að halda á málum Jóns Sigurðssonar og Hrafnseyrar 

fyrir framtíðina. 

 

Finney Rakel: Það sem þú hefur hugsað þér sem arftaka nefndarinnar þessi hópur? 

 

Eiríkur Finnur: Já, svo fer þetta bara í safnadeildina sem á ekki bót fyrir boruna á sér sko, 

Jón Páll, Angantýr, Guðfinna og ég vorum afskaplega leið yfir þessu að þetta skyld gerast 

svona. Ég kenni mér bara um það að ég skyldi vera svona auðtrúa. Við áttum auðvitað 

ekkert að hætta fyrr en hitt væri komið á. En það gerðum við ekki. Ég mundi aldrei gera 

svona aftur sko. 

 

Ég segi við Eirík Finn að það sé hægt að sjá erfiðleikana í þessu, peningamál og  hverju 

þarf að kasta til og rifja upp söguna þegar afi Jóns Sigurðssonar tekur við prestembættinu 

á Hrafnseyri. Staðurinn var þá í niðurníðslu, allt var skemmt og fúið. Eiríkur segir að ég viti 

meira um söguna en hann og hlær dátt. Við höldum áfram með sögu Hrafnseyrar og ég 

segi skoðun mína á því að það sé lýsandi fyrir sögu Hrafnseyrar að hlutirnir komi frá 

mönnunum sjálfum sem hafa búið þar. Í Landnámu var það Hrafn Sveinbjarnarson, það 

var alltaf einn maður. Þaðan förum við í prestaumræður og hvort að það hafi verið 

búskapur eða ekki og ræðum um ævisögu Jóns Sigurðssonar. Skönnum sögulegt yfirlit og 

stöðu Jóns með viðburðaríkasta og lengsta framhaldslíf nokkurs Íslendings eins og Páll 

Björnsson hafi sagt í sinni bók og þegar umræðan kemur að Jónshúsi í Kaupmannahöfn 

hefur Eiríkur Finnur þetta að segja. 

 

Eiríkur Finnur: Það er nokkuð skemmtileg tenging hjá þér sem ég algjörlega gleymdi í 

samtali mínu þá er það eitt sem ég er búinn að vera berja á Sólveigu Pétursdóttur, Einari 

Kristni og öllum þessum forsetum sem ég þekki hérna og hafa verið á þinginu frá því að 
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ég kom að þessu ’97  það er það að Jónshús er undir forsætisnefnd þingsins, þú kemst 

ekkert hærra í stjórnvaldinu en undir forsætisnefnd þingsins og þar er mikil starfsemi, 

miklir peningar, það eru verðlaun sem gefin í Kaupmannahöfn á hverju einasta ári sko í 

Kaupmannahöfn er það þannig. 

 

Finney Rakel: Hvað heldurðu að þetta sé? 

 

Eiríkur Finnur: Það er... ég ætla að vera orðvar í þessu. Sko, virðing staðarins byggist 

meðal annars á fjarlægðinni. Það er eitthvað fínt og flott við það að hafa frelsishetju sem 

var í höfuðborg Íslands lengi og bjó á þessum stað, fínni íbúð og geta búið til ferðaklúbb 

sem fer reglulega til Danmerkur til þess að sinna þessu húsi. Það er eftirsóknavert og búið 

að vera í gegnum áratugina síðustu frá stofnun lýðveldisins þó ekki nema væri nema 

vegna þess að það er flottur ferðaklúbbur. 

 

Finney Rakel: Mér skilst að ef maður horfir á söguna þá í rauninni hefði íslenska ríkinu 

aldrei tekist að kaupa þennan stað nema ríkinu var gefinn þessi staður sem er áhugavert 

að skoða. Hvort að þú segir að þetta sé fjarlægðin og það að þetta sé einhversstaðar 

annarsstaðar. Íslendingar eru kannski fastir í því að horfa til þess staðar sem einhver sleit 

barnskónum og þetta er ... 

 

Eiríkur Finnur: ...Ætli það sé til annað lýðveldi í vestrænum heimi sem hefur jafn áberandi 

stað tengdan sinni frelsisbaráttu í öðru landi? 

 

Finney Rakel : Eflaust ekki 

 

Eiríkur Finnur: Nei ég hugsa ekki, ég hef ekki hugmynd um það og ekki sest í neina 

rannsóknarvinnu. Mér finnst það vera sýna þessum stað Hrafnseyri, algjöra lítilsvirðingu 

miðað við Jónshús. 

 

Finney Rakel: Ég las líka að því að þú talar um verðlaun að Vigdís Finnbogadóttir hafi verið 

með hugmyndir um það að veita einhverskonar ritverðlaun Jóns Sigurðssonar. 
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Eiríkur Finnur: Já já, hún hefur örugglega velt því upp. 

 

Finney Rakel: ...og margir verið óánægðir með þá hugmynd. Eins og það kemur fyrir í 

bókinni hans Páls, svo var þetta hugsað sem ritgerðarverðlaun. En þetta var bara kæft 

niður. 

 

Eiríkur Finnur: Við fórum í samkeppni afmælisnefndin inn í grunnskólana 2011 eða hvort 

að það var 2010 að veita verðlaun, það voru veitt verðlaun um 2011 þarna um um vorið, 

ritgerðir um Hrafnseyri eða Jón Sigurðsson og bara sko fólk alveg ósmeykt við það að það 

væri alveg nóg þekking og reynsla og heimildir til þess að láta krakka skrifa um Hrafnseyri 

eða Jón Sigurðsson. Það vita allir hver Jón Sigurðsson er vegna þess að það er kennt um 

hann í skólum sko, þannig að ég veit það ekki Finney þetta er svo grátlegt að tapa niður 

svona tækifæri til þess að gera, bara gera okkur það mögulegt Íslendingum að hafa svona 

einhvern stað og mann í status svona kannski má það ekki, það er of mikil þjóðremba í því 

að gera eitthvað svona. Það getur vel verið ég veit það ekki, það er allavega ekki í mínum 

huga. 

 

Finney Rakel: Hann einmitt orðaði þetta svolítið vel hann Valdimar að einmitt þar á 

þessum stað erum við að spegla svolitla þjóðerniskennd af hverju þá ekki að reyna að fá 

fólk af öllum þjóðarbrotum að hafa þetta sem einhverskonar miðstöð fyrir það fólk til þess 

að kynnast landinu eða þá ekki tengt við ferðaþjónustu heldur mennta..... 

 

Eiríkur Finnur: Þetta er ein af sterku hliðunum hans Valdimars. Hann er mannfræðingur 

og búin að starfa í Afríku og útum allt og í Danmörku og hérna þannig að hann sér þetta 

í víðara ljósi heldur en ég þessi heimátlegi, Flateyringur, Önfirðingur sem að sá bara 

fjallstoppana sko, þannig að hann sé þetta í víðara samhengi, þess vegna náði hann svona 

góðum tengslum og gerir sér grein fyrir því að þessi staður getur verið skírskotun til hérna 

sko fólks sem er búið að ná mjög langt í lífinu og það væri hægt að fá það til þess að koma 

og kynna sér þjóðfrelsisbaráttu Íslendinga og þennan stað, þennan afskipta stað. Þetta 

kann hann alveg og búin að ná alveg ótrúlegum árangri. Fékk enga peninga í þetta. 

 

Finney Rakel: Staðan er hans er kannski svoleiðis að hann þarf að banka á margar dyr. 
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Eiríkur Finnur: Sá sem er í prófessorstöðunni hefur sýnt þessu mjög mikinn stuðning og ég 

hef sagt mönnum það mér finnist hann vera besti maðurinn til þess að hafa umsjón með 

þessum hóp ef til þess kæmi. Þjóðminjavörður Margrét til dæmis líka. Hún sá þetta líka 

með staðinn að það væri hægt að gera eitthvað úr þessu. 

 

Finney Rakel: Veist þú af hverju það hefur ekki verið gert meira með fornleifar á staðnum. 

Valdimar talaði um tækifæri í því að það hafi tildæmis verðist viðburðaríkt seinasta sumar. 

 

Eiríkur Finnur: Nei, í rauninni var aldrei annað rætt í nefndinni annað en það að menn 

vissu að þarna væru fornminjar og nefndin var kannski að hittast einu sinni til tvisvar á 

ári, það er kannski erfitt að segja það en nefndin var í rauninni bara ekkert annað en 

formaðurinn. Ef formaðurinn var ekki að halda fund þá var ekkert að gerast skilurðu og 

t.d Jón Páll Halldórsson sem er algjör snillingur, hann er svo vel lesinn, hann hefur svo 

mikinn áhuga á sagnfræði og hefur svo mikinn áhuga á sögu, þannig að hann sló mér og 

Angantýr alveg langt útaf og svo kemur Guðfinna inn sem sagnfræðingur þarna líka, okkar 

aðkoma tildæmis eins og mín en þessi drift í að koma peningamálunum í lag og koma 

staðnum í lag svona grunnurinn að því að geta verið með eitthvað þarna, það þarf að vera 

húsnæði sem er í lagi, það þarf að vera safn sem hefur eitthvað aðdráttarafl, það þarf að 

vera þarna bústaðurinn þarna burstabærinn var okkur til vandræða, kostaði alltof mikið 

bæði í rekstur og viðhaldi, það er bara svona praktískir hlutir þannig að það að Davíð 

skyldi fara segja okkur að undirbúa 200 ára afmælið árið 2001, það hjálpaði helling líka 

því við vorum að vinna meira og meira með ráðuneytinu og ég hef aldrei neitt út á 

ráðuneytið að kvarta annað en það að það er aldrei hægt að fá neina alvöru peninga, 

velviljinn var til staðar og allt það en bara ef þú hefur ekki neitt bakland, þess vegna vildi 

ég búa til svona hóp, stærri hóp fagfólks, sem kæmi úr svona kjörnum samfélagsins sem 

hefði eitthvað svona “authoritet” gæti lagt fram einhverjar tillögur sem það væri ófeimið 

að fylgja eftir og segja við þurfum pening í þetta. Ekki bara ég segði eða nefndin segði; 

Við þurfum peninga til að borga aðstoðarmann fyrir Valdimar yfir sumarið. Það hefur 

ekkert um staðinn að segja það er bara framtíðar stefnumótunin sem skiptir máli og að 

því að við vorum ekki fagfólk í rekstri safna, við sem vorum í stjórninni þá vorum við ekki 
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að leggja drög að því hver framtíðarstefnan ætti að vera, við vorum að leggja drög að því 

hvernig ætti að búa hana til. Ég vona að þú sjáir eitthvað útúr þessu í þessu þarna. 

 

Finney Rakel: Já það eru góðar hugmyndir í stefnumótuninni, það eru svona fyrst og 

fremst eins og þú segir, þetta eru peningamál í kringum þetta. 

 

Eiríkur Finnur: Já já það er alveg skýrt sko, það er alveg skýrt. 

 

Finney Rakel: Heldurðu að það sé eitthvað annað? Er fjarlægðin að trufla peningamálin? 

 

Eiríkur Finnur: Héðan? Eins og ég sagði áðan, ég er ekki viss ég er sko algjörlega 

sannfærður um það ef Hrafnseyri væri hérna í kílómetra aksturs fjarlægð frá Reykjavík þá 

væri þarna 4- 5 manna starfslið með allskonar rannsóknarteymum og tengingar við hina 

og þessa hluti í samfélaginu í dag. Sérðu bara hvað er að gerast á Gljúfrasteini og meira 

að segja Skriðuklaustri hans Gunnars Gunnarssonar ég veit kannski ekki nógu mikið um 

það en það er í betri þjóðleið, þetta er bara útúr, það er bara opið að þessu í þrjá mánuði 

á ári ef það, byrjar í júní og lýkur í september sjálft safnið eða það er eiginlega í ágúst sem 

það lokar. Hálfur júní og fram í hálfan ágúst, þetta eru tveir mánuðir og þá er svo auðvelt 

að kæfa svona mál á þinginu, það er ekki það erfitt fyrir forsætisnefnd Alþingis að fara 

vestur á firði að vetri til og veita verðlaun Jóns Sigurðssonar, það er ekki hægt á Hrafnseyri. 

 

Finney Rakel: Það eru líka áhugaverðir punktar, Hallgrímur var fenginn til þess að vera 

þarna kennari, skólastjóri og hann var í Breiðavík. Þetta hefur aldrei fengið neinn flöt að 

þessu var ætlað tildæmis að vera skóli og fleira, mér finnst það pínu loða við Hrafnseyri 

að það fær ekki neinn flöt til þess að verða það sem það er að reyna í sögulega samhengi 

eiginlega alveg frá byrjun. Það eru liggur við álög á Hrafnseyri því þetta er svo mikil 

barátta. Kannski að því ég er líka að vestan þá finnst mér maður ekki geta kennt 

fjarlægðinni um allt saman. Það er kannski þetta fjarlægð, peningar og svo finnst mér það 

verða eitthvert þriðja vald sem ég næ ekki utan um hvort að fólk komi sér eitthvað saman 

um þetta? 
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Eiríkur Finnur: Ef þú skoðar samt hátíðarræður frá Hrafnseyri á undanförnum áratugum 

þá þykir rosa flott að tala um Hrafnseyri, því sem kemur að Jóni og fæðingarstaður Jóns 

Sigurðssonar svo er ekkert meira en það. Þykir rosa fínt sko og gaman að því svo segja 

þessar greinar í blöðunum á undanförnum áratugum að það þurfi að bæta hróður 

Hrafnseyrar og oft sagt á ný, bíddu hvað var þetta? Þetta var byggt upp eftir að þeir koma 

að þessu Hrafnseyrarnefndin undir forystu Ásgeirs, þá var vissulega byggt þarna upp búið 

til þetta skólasetur var það ekki 1974 sem haldin var svakahátíð á Hrafnseyri og þar mætti 

forsetinn og búið að byggja þetta og nýtt safn opnað, vissulega voru stjórnvöld þá að 

leggja rosalega mikla peninga í þetta, þetta stóra hús sem var skólastjóra íbúð og 

gistirými uppi fyrir börnin, svo bara hverfa öll börnin úr sveitinni og þá fara menn að hugsa 

væri hægt að gera þetta að skóla, einhverri æðri menntastofnun eins og þú orðaðir það 

eða eitthvað svoleiðis. Þetta er ekki neitt neitt til þess, þetta er bara lítil lítil bygging sem 

að eins og skólinn í Holti bara sveitaskóli samt var hægt að hafa þetta og Flateyri bara 7 

km frá að því það voru tveir hreppir í þessum sama firði þá náðist ekki samstaða um að 

hafa skólann á Flateyri heldur en á Holti. Við erum ótrúlegir smáborgarar sumstaðar sko. 

 

Finney Rakel: Líka áhugavert að skoða þessar blaðagreinar eins og þú nefnir. Þessi rifrildi 

í sambandi við kapelluna á sínum tíma sem var byggð útaf minningasjóði frú Dóru 

Þórhallsdóttur. Líka það fyrsta sem ég rekst á þegar ég er að byrja garfa í þessu er grein 

eftir Hemma Gunn heitinn þar sem hann er að tala um að það sé ekki svipur né sjón á 

Hrafnseyri, að hann hafi áhyggjur af starfinu. 

 

Eiríkur Finnur: Við réðum hann vegna þess að sá sem að sinnti safnstörfunum veiktist eða 

eitthvað svoleiðis minnir mig þannig að við fengum Hemma til þess að hlaupa í skarðið 

og hann naut þess virkilega ég held að hann hafi verið þarna tvö heil sumur og hérna og 

það var bara rosa fínt fyrir staðinn. Fólk fannst svo gaman að koma og hitta Hemma Gunn 

en hann var svona lengi á eftir eins og þú segir að segja, hann var með þetta á heilanum 

lengi á eftir að það þyrfti að efla Hrafnseyri. Hann var mikil vinur Hallgríms Sveinssonar 

og þeir náðu vel saman þannig að sama hvað hann hefði verið, hann var ekki að hjálpa 

sko. 
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Finney Rakel: Þetta er málefni sem allir hafa skoðun á sem láta sig þetta varða, það er 

mjög gaman að garfa í líka. Skoðanir annarra og hvernig þær speglast. Eins og þetta í 

tímaritsgreinum og slíkt tildæmis ég man ekki hvenær þetta var þá var verið að skrifa 

grein um steininn sem var reistur að þá var tekið fram að þetta var ekki gert með hjálp 

ríkisstjórnarinnar. Þetta voru sveitungar sem sáu um þetta og það var tekið skýrt fram að 

þeir gerðu ekki neitt. 

 

Eiríkur Finnur: Svo hafa menn verið að efast um eigi víkja kjörorðið, það hafi verið ofnotað 

og of mikið gert úr því gagnvart Jóni Sigurðssyni, þannig að það blandast svolítið 

þjóðerniskenndin og þetta frelsisbaráttu stolt okkar. Svona gert í ákveðnum ljóma sko. 

Þetta er mjög spennandi frá mörgum sjónarhornum allt sem tengist þessum stað. Ég held 

að það sé hægt að líta á þetta út frá mjög mörgum vinklum það liggur alveg augljóslega 

vel fyrir að skoða þetta út frá safnafræðinni þó það að þetta litla sem hefur verið gert á 

Hrafnseyri í gegnum tíðina hefur verið að byggja upp safn og eitthvað aðdráttarafl fyrir 

þennan venjulega Íslending og erlenda túrista að koma að skoða þetta fæðingarsetur 

þessarar frelsishetju þannig að hérna ég held að þetta geti verið mjög spennandi hjá þér.  

 

Finney Rakel: Svona að lokum hvað sérðu fyrir þér gerast? 

 

Eiríkur Finnur : Á Hrafnseyri? 

 

Finney Rakel: Já svona óbeint miðað við hugmyndir og hugsanir almennt svona alveg út 

frá þér. Segjum sem svo ef Valdimar mundi ákveða að hætta. Hvað sérðu fyrir þér gerast? 

 

Eiríkur Finnur:  Það sem ég óttast að gerist, það er það, að það gerist ekki neitt. Það er 

minn ótti. Mínar væntingar til staðarins eru þær að þarna sé, hvað heitir það. Uppistaða 

einhvers sem hægt er að nýta til þess að búa til umræðupunkt og halda svona athygli 

okkar kynslóða á hvað þjóðfrelsisbaráttan kostaði okkur það er persóna, það er staður, 

það er allt umhverfið þetta er svona þetta er ekki í fjölmenni, þetta sýnir það að þarna í 

þessu litla dreifða og einangraða samfélagi sem þarna er, er þessi staður sem svona 

maður óx uppúr með svona stórkostlegar hugmyndir. Fer til útlanda og sér það að 

heimurinn er svona stór og mikill, er samt að berjast fyrir samfélagið að það fái sjálfstæði 
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og geti staðið á eigin fótum. Mér finnst krafturinn og hérna öll orkan sem þarf til að búa 

til svona, já hvað á maður að kalla þjóðfrelsishetju og viðhalda því, veita þessum stað 

Hrafnseyri að það sé hægt að taka á móti gestum, það sé hægt að taka á móti hérna 

fagfólki og vísindamönnum til þess að sýna það að þarna er kraftur og orka sem getur 

orðið til í svona litlu samfélagi. Ég veit eiginlega ekki hvað ég get sagt meira til um það, 

ég er ekki, ég er bara tæknifræðingur. Ég er enginn sérfræðingur í því hvað hægt er að 

gera þarna, og hef aldrei ætlað mér það skilurðu mér finnst bara aðrir miklu betur faldir 

til þess og ég veit það að það eru til menn sem hafa stórar og miklar hugmyndir um þetta 

útí samfélaginu og það þarf að virkja þá og það er örugglega hægt að setja upp starfsemi 

á Hrafnseyri sem hefur aðdráttarafl fyrir skólakerfið fyrir hérna vísindamenn 

framtíðarinnar. Það er hægt að vera með verðlaun fyrir allskonar rannsóknir og allskonar 

stefnumótun og svo framvegis sem er tengt Jóni Sigurðssyni. Það er tengt þjóðargjöf Jóns 

Sigurðssonar, það er verið að veita verðlaun í Danmörku með Jón Sigurðsson sem grunn 

að þeim verðlaunum. Af hverju er það ekki hægt á Hrafnseyri? 

 

Finney Rakel: Það er góð spurning. 

 

Eiríkur Finnur: Ég neita því að það sé ekki hægt.   

 

Finney Rakel: Þetta snýst um viðhorf ..maður þarf að taka flug til Kaupmannahafnar. 

 

Eiríkur Finnur: Já einmitt svoleiðis nú erum við að fá göng og hérna stærsti vegartálminn 

að vetrum verður frá þó að hlíðin verði alltaf erfið þá er örugglega hægt að lengja líftíma 

Hrafnseyrar um helling eins og tíðin er búin að vera á undanförnum árum að þá er hægt 

að hafa opið þessa hlíð nema kannski þrjá mánuði á ári þannig að við erum þá að tala um 

níu mánuði en ekki tvo það er svoleiðis. 

 

Við Eiríkur, erum sammála að þetta séu breyttar forsendur og að spennandi verður að 

fylgjast með hvernig áhrif Dýrafjarðargöng eigi eftir að hafa á Hrafnseyri. Þar með lýkur 

okkar langa fróðlega samtali. 
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6.1.6 Jón Sigurpálsson  

Jón Sigurpálsson listamaður gegndi starfi forstöðumanns við Byggðasafn Vestfjarða frá 

árinu 1984 til ársins 2018 eða í rúm 35 ár. Jón hefur víðtæka reynslu og þekkingu af 

safnamálum Vestfjarða og mig langaði að fá hans álit á málefnum Hrafnseyrar. Viðtalið 

var í styttra lagi miðað við önnur en hann sendi mér tölvuvert af gögnum í gegnum 

tölvupóst. 

 

Jón: Já, Hrafnseyrarsafnið er náttúrulega ekki safn, í besta falli er þetta sýning og þessi 

sýning sem var sett upp árið 2011 hún náttúrulega gengur úr sér og er þegar að einhverju 

leyti farin að láta á sjá. Það verður náttúrulega að taka einhverja ákvörðun um hvert skal 

halda með Hrafnseyri. Það verður alltaf þessi staður sem er kannski á einhvern hátt, þó 

efast ég það tildæmis að hinn almenni borgari á Suðurlandi, ef þú ferð út á götu og spyrð 

um Hrafnseyri þá hefur hann ekki hugmynd um hvað Hrafnseyri er, jafnvel þó að það sé 

haldin þessi hátíð á hverju einasta ári og nánast frá lýðveldisstofnun. Ég veit ekki hvað 

skal segja. Þegar Dýrafjarðargöng koma þá verða rúmir 30 km fram og tilbaka frá 

þjóðvegi að Hrafnseyri og ég held að sú stefna sem núverandi staðarhaldari hefur dálítið 

markað sko er þetta fræðaseturs samfélag. Ég held að sé það eina sem er í myndinni sko 

þá kannski með einhverju svona minniháttarskírskotun til sögunnar. Auðvitað kirkjan sem 

átti nú að fá mjög veglega andlitslyftingu. Hún er mjög falleg og gömul og ætti að setja 

hana bara í sitt upprunalega horf og ég tala nú ekki um að endurnýja hleðsluna sem er 

blámáluð í dag og að svona gera þannig vel við staðinn. Hinsvegar hafa þetta 

fjölmenningar samfélags sem að náttúrulega Jón Sigurðsson var kannski hans aðal fyrir 

utan náttúrulega í pólitík þá svona í þessu fræðastarfi sínu þá var hann náttúrulega 

algjörlega sér á parti með bæði með hvernig hann kynnti atvinnuhætti fyrir Íslendingum 

og reyndi hvað hann gat til þess að nútímavæða þjóðina. Ég sé fyrir mér Hrafnseyri fyrir 

mér sem fræðasafn, vettvang fyrir svoleiðis starf.  

 

Finney Rakel: Af hverju heldurðu að safnið hafi átt erfitt uppdráttar í gegnum árin? 

 

Jón: Fyrst og fremst eins og safnið hér hefur liðið fyrir að það hefur ekki starfs grundvöll 

nema yfir ákveðin tíma og það er en skemmri tími á Hrafnseyri en heldur en nokkurn tíma 

hér en þá er ég að tala um þegar safnið hér var eingöngu í Turnhúsinu. Það er sko háð 
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veðráttu, það hefur verið erfitt að halda því gangandi yfir vetrarmánuðina. Bæði hefur 

safnið þröngt svið og þetta landfræðilega, það er háð því að fá þá umferð sem þarna fer 

um sko. Ég held að það sé fyrst og fremst það, kannski skortur á kynningu gæti verið sko 

líka.  

 

Finney Rakel: Finnst þér Hrafnseyri sem “safn” skipta máli að halda þjóðarvitund 

Íslendinga í einhverjum skorðum? 

 

Jón: Ég veit satt að segja ekki hvort að við breytum þessu eitthvað mikið. Hvort að það sé 

hægt að búa til einhverja vitund ef hún er ekki til staðar sko.  

 

Finney Rakel: Er þetta gert til þess að viðhalda grunninum að við séum meðvituð hver við 

erum og hvaðan við komum? 

 

Jón: Það er ákveðin ungmennafélagsandi, jú ég held að uppsprettan sé svolítið þar, sko, 

einmitt, það er heilbrigð sál í hraustum líkama svo að það sé ekki beinlínis sagt þannig. Ég 

kann ekki að bera þetta saman við aðrar þjóðir til dæmis sem hafa svona idol ef svo má 

segja og þá held ég að grunnurinn er það að halda í þjóðernisvitund, það er það.  

 

Finney Rakel: Hverskonar menningarlegt gildi hefur safnið? 

 

Jón: Auðvitað hefur það ef vel gert og það hefur alla mögulega til þess að vera flott en til 

þess þarf hið opinbera að sjá sóma sinn í því að halda á lofti kannski því symboli sem er 

fyrir lýðveldisstofnunni, fyrir lýðveldið á Íslandi og nú ef það kemur ekki þaðan þá held ég 

að það sé nú ansi aumt og getur ekki orðið annað, sko safn í kringum Jón Sigurðsson 

verður aldrei annað en safn um nafn eða persónuna sko. Þú getur ekki safnað neinu öðru 

en því sem sem hann stendur fyrir en það er hægt að gera það á glæsilegan hátt.  

 

Finney Rakel: Hvað heldurðu að það hafi verið sem hafi gert það svo erfitt fyrir safninu að 

fá muni frá Þjóðminjasafninu sem voru í eigu Jóns? 
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Jón: Nú veit ég ekki hvort að það sé að treysta ekki aðstæðum sem þar eru eða pólitískt 

hjá Þjóðminjasafninu nú veit ég það ekki. Ég held í sjálfu sér eru það ekki munir Jón 

Sigurðssonar sem hafa verið í eigu hans skipta máli í þessu samhengi heldur kannski frekar 

sagan í kringum Jón Sigurðsson og sagan sem hann er ... bara þjóðfélagssaga. Það 

þjóðfélag sem hann er að berjast fyrir sko, og breyta og bæta og bæta kjör og allt það.  

 

Finney Rakel: Mundirðu segja að þetta væri einhverskonar minningarsafn? 

 

Jón: Já þetta er nokkurskonar minningarsafn. 

6.1.7 Páll Björnsson  

Páll Björnsson er prófessor við  Háskólann á  Akureyri og kennir nútímafræði. Sérsvið hans 

er frjálshyggja, þjóðernishyggja og kyngervi. Ég ræddi við Pál á Akureyri um bókina hans 

Jón forseti allur?, ættartengsl, Hrafnseyri og minninguna um Jón Sigurðsson og tilgang 

hans með bókinni. Við byrjum á að ræða um prófessorstöðuna. Páll segir að Háskóli 

Íslands hafi leikið ákveðinn leik. Háskólinn hafi verið með brellu, milli leik sem leiddi til 

þess að viðkomandi myndi hafa aðstöðu í Reykjavík.  

  

Finney Rakel: Hvernig sérðu þetta fyrir þér? 

 

Páll: Gamla sýningin var týpísk sögusýning og það voru margir sem efuðust og efast um 

nýju sýninguna...það hefur enginn almennilega getað eignað sér Jón af því það er svo mikil 

áhugi.  

 

Það er það sem hann leggur áherslu á í heildina í lok bókarinnar. Það er aldrei gefið eftir 

að einhver mætti eigna sér hann, má einhver eigna sér hann? Niðurstaðan sé sú að svo 

sé ekki. Hann er þjóðareign. Hrafnseyrarnefndin er smá tilbrigði við þetta. Þjóðeignina.  

 

Páll: Þar komast einhverjir upp með, t.d Ásgeir eða Þórhallur að komast nær honum 

samt... þetta eru litlir peningar en þeir eru þarna að sýsla. Þeir eru að fara vestur og halda 

fundi og sýsla og þetta er fyrst Reykjavíkurnefnd það er með Eiríki sem þetta breyst.  
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Við ræðum um Hrafnseyrarnefnd, tengsl innan hennar og hvort að tilgangur 

nefndarinnar  hafi alltaf verið til góða. Hallgrím og að samgöngurnar hafi ekki verið jafn 

flóknar fyrir svæðið nú og á árum áður.  

  

Páll: Tengslin eru þarna til staðar. Ágúst Böðvarsson, pabbi hans er áhugamaður um Jón. 

Kannski skemmdu þeir fyrir. Þeir voru þarna af góðum vilja, ætluðu líklega að styrkja 

byggð en með sínu athæfi gæti þeir hafa veikt hana, t.d með að fá sóknina upp á móti sér 

og allskonar. Þannig að þá þarf sóknin að fara eyða orku með að berjast á móti. Beita sér 

fyrir varðveislu minninga eða semsagt mikilvægara menningarminja eins og kirkjunnar. 

Ég meina ef kirkjan væri ekki þarna. Hvað væri þarna? Hallgrímur vildi byggja upp Jón og 

allt það. Hann benti á þetta með samgöngurnar. Arnfjörður sleit Vestfirði í sundur. 

Sorgarsaga Vestfjarða er þessi sundurslitna byggð. Þannig maður sér að það er alls ekki 

þannig þegar er verið að byrja á Jóni árið  1911, þá eru fínar samgöngur. 

  

Við ræðum hvernig Jón varð svo vinsæll meðal þjóðarinnar og óvinsæll í 

fjárkláðamálinu. Ég spyr hvort að honum detti í hug einhver í þjóðunum í kringum Íslands 

sem fær sambærilegt hlutverk og Jón. 

 

Páll: Jón hafði ekki nein raunveruleg völd, mjög lítið. Gat ekki orðið óvinsæll... nema þarna 

í fjárkláðanum. Þá var hann að vinna fyrir dönsku stjórnina. Þannig að hann, já hafði ekki 

tækifæri til að vera umdeildur, það hjálpar. Það er erfitt að finna svona dæmi í Evrópu, 

kannski Lincoln og Washinton. Þeir voru umdeildir að einhverju en tvær aðalhetjur.  

  

Talið berst síðar að samburður með rithöfundasöfnin, og ég nefni við hann 

landfræðileg rök Eiríks Finns viðmælanda míns um hvað ef Hrafnseyri væri á Suðurlandi. 

Hann nefnir að hafa rætt staðsetninguna, frá alfaraleiðinni í lokaorðum í bók sinni. Tölum 

um sterka Reykholt og sterka stöðu staðarins sem ferðamannaleið þrátt fyrir að vera ekki 

á þjóðvegi 1. 

 

Páll: Um leið og samgöngukerfið fer upp á land þá klofna Vestfirðir. Ímyndaðu þér ef þetta 

væri á gullna hringnum. Hægt er að bera saman Hrafnseyri sem tilbrigði við skáldahúsin 
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en hér er reyndar stærri byggð. Þessi skáldahús eru ekki neitt, neitt aðeins opin á sumrin 

pínulítið. Ég bý við hliðina á húsinu hans Davíðs. Það stendur bara þarna, minnisvarði um 

mann eins og hann hafi skroppið út í búð. Það er að sumu leyti áhugavert. 

 

Finney Rakel: ...eins og Jón hafi skroppið til Kaupmannahafnar og ekki komið aftur. 

 

Við ræðum að Þjóðminjasafnið hafi ekki verið tilbúið að senda muni Jóns vestur. Páll segir 

að í Kaupmannahöfn var allt smíðað akkúrat eins og enginn sér mun. Páll furðar sig þó á 

því að miðaldafræðingur hafi séð um uppsetningu  á 19. aldar íbúð. Nýbúið sé að gera 

breytingar í Jónshúsi og það þyki áhugavert fyrir Dani að sjá íbúð frá miðri 19. öld. Þar er 

búið að endurhanna 3-4 sinnum sýninguna. Því er velt upp hvernig væri þetta á Ísafirði? 

Páli þykir sérstakt að Ísafjörður hafi ekki tekið hann yfir en finna má smá minnisvarða um 

hann við heimavistina. Það má svo kannski spyrja sig hvað þolir ein hetja margar sýningar. 

Á sínum tíma hafi Alþingi eignast heimilisbúnað Jóns að hluta, mikilvægustu hlutina strax 

og endurreisi heimili Jóns í Alþingishúsinu gamla, búnaðurinn fer síðan á vergang en endar 

á fastasýningu Þjóðminjasafnsins. Sú sýning hefur aðeins verið endurnýjuð um 2011, 

Jónshlutinn.  

 

Páll: Ég held að það hafi versnað við það. Það er dálítið af villum þar. Atriði sem eru 

Reykjavíkurmiðuð, t.d að Jón hafi farið til náms til Reykjavíkur þegar Jón lærði allt og til 

stúdentsins á Hrafnseyri. Á sýningunni er sagt að hann hafi lært í Reykjavík. Hann var í 

Reykjavík í 3 vikur til að undirbúa sig fyrir próf. Þarna er einhver að reyna eigna sér 

eitthvað. Þetta er ákveðið þekkingarleysi, það var engin sérfræðingur fengin til að lesa 

yfir. Það var miðaldafræðingur, aftur... fenginn til að lesa yfir sem þekkir ekki alveg þessa 

sögu. Í nútímasögu mundi ég aldrei fara skrifa eitthvað um miðaldir. Þetta er mjög 

athyglisvert. 

   

Ég spyr Pál, hvernig hann sjái nútímann leika við Hrafnseyri?  

 

Páll: Þetta 200 ára afmæli, já ég veit ekki hvernig það fór. Ýmislegt gert hér og þar og bókin 

fékk styrk. Það er spurning með heimasíðuna sem var búinn til er hún ennþá lifandi. 
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Hrafnseyri átti að taka hana yfir. jonsigurdssson.is. Vefsíðan sem var búin til fyrir 

afmælisnefndina.  

 

Við skoðum síðuna og hún virðist vera eins og hún var. Það kemur til tals að Hallgrímur 

var nokkuð snemma með heimasíðu. Páll segist ekki vita hvernig verður með Jón í 

framtíðinni. Háskólasetrið og Peter Weiss ber upp á góma, 17. júní hafi á Hrafnseyri verið 

nema ræða og kaffi áður en hann kom með nemendur sína og glætt þetta lífi. Myndi vera 

samkoma þarna ef það væri ekki fyrir þessa skyldurækni að koma þangað og halda ræður 

spyr ég Pál.  

 

Páll: Þeir reyna alltaf að tengja við hús, byggja hús ef þau eru ekki til eins og á Hrafnseyri 

þá. Reykjavík gæti tekið hann meira í tengslum við að hann bjó þar meðan hann sat á 

þingi. Ég skal ekki segja um það hvernig þetta þróast ef ferðamönnum fjölgar þá gæti 

þetta breyst. Þá er þetta að nokkru leyti orðið neysluvarningur. Þannig að já,já ef það 

verður straumur þarna framhjá. Þetta verður örugglega mjög erfitt. Þó að maður sjái að 

Dynjandi er orðin afskaplega vinsæll, maður hafði ekki trúað því. 

 

Finney Rakel: Er það framtíð staða á Íslandi að vera í ferðamannaleið, frekar en að vera 

liður í fræðasamfélagi? 

  

Páll: Prófessorstaðan hefur ekki gert neitt nema að gefa smá styrki til að halda eitthvað. 

Þau gerðu þessi mistök að krefja prófessorsembættis. Þau hefðu átt að þekkja þetta. Ólína 

og þau, að þekkja háskólakerfið. Þetta hefði verið betra að hafa lektor eða dósent. Ef 

þetta átti að vera lifandi rannsóknarstaða á staðnum þá hefði þurft að segja eitthvað 

annað. Bara rannsóknarstaða en ekki prófessor. Mönnum hefur fundist það vera flott og 

skutu sig í fótinn og Háskólinn hefur séð sér leik á borði og nota til að spara í rekstri. 

  

Við ræðum muninn á prófessorstöðunni og rannsóknarstöðu Kristjáns Eldjárn sem er 

við Þjóðminjasafnið. Hvað felst í orðamuninum? Ætli það hafi verið öðruvísi uppbygging á 

Hrafnseyri ef það hefði verið önnur staða fyrir einhvern sem hefði átt síðan aðsetur á 

Ísafirði? Í rannsóknarstöðunni er ekki krafist prófessorshæfis. Páll segir að það væri hægt 

að bera það saman hverskonar einstaklingar hafi komist í stöðu Kristjáns Eldjárns og þá 
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sér maður að það er allskonar fólk. Við skoðum upplýsingar um stöðuna a netinu að þetta 

sé rannsóknarstaða tengd nafni dr. Kristjáns Eldjárns. Staðan er fyrir fræðimenn sem 

sinna rannsóknum á íslenskri menningarsögu. Kannski þyrfti meiri lifandi miðlun t.d hvað 

varðar hugsjónastarf í anda Jóns. Hjálpa til við að styrkja Vestfirði. Páll segir að Valdimar 

hafi viljað  háskólanámskeið, en það var mjög erfitt þarna. Kannski auðveldast þetta með 

þessum göngum segir Páll. 

  

Talandi um minningu Jón Sigurðssonar segir Páll það athyglisvert hvað það eru margir 

gerendur og kannski ekkert skyldir.  

 

Páll: Bæði einstaklingar, og það má líta á Hrafnseyrarnefnd sem einstaklingsframtak að 

einhverju leyti. Jónshús hvernig væri það ef þessi hógværi kaupmaður hefði ekki keypt 

húsið hvað hefði gerst með það? Hefði Alþingi reynt eitthvað? Menn voru byrjaðir að fara 

að húsinu áður en hann gefur húsið. Stúdentar í Kaupmannahöfn án þess að eiga nokkuð 

í því. Ásgeir fer í heimsókn sem forseti þegar hann er í Kaupmannahöfn þá býr bara 

eitthvað fólk þarna. Það er kannski eins með Þjóðminjasafnið, það var Tryggvi sem kaupir 

upp þessa muni og miðlar þeim, gefur þá. Tryggvi er einn af þessum fyrstu sem reynir að 

eigna sér Jón. Það má kannski segja að frægðarsól hans hafi risið þá aðeins hærra. Hann 

eyðir töluverðri vinnu í þetta. Hann er orðin fjárhaldsmaður þeirra hjóna áður en þau 

deyja. Hann er að sýsla og heldur utan um þetta. Það eru götur sem heita eftir honum og 

það eru mjög fáir sem ná því á Íslandi. Það er Tryggvabraut og Tryggvagötur. Hann komst 

á peningaseðla þessi maður þegar ég var ungur. Hvernig hann komst á peningaseðilinn 

það veit ég ekki, það eru til styttur af honum en hann varð aldrei þjóðhetja. Þannig má 

einmitt spyrja sig hvernig tókst honum að komast inn á seðli? 

  

Þegar tal okkar berst af hvar minningin sé best niður komin segir Páll að gröfin sé 

raunverulegur staður. Við tölum um af hverju Jón var ekki fluttur á Þingvelli eða heimtað 

að fá hann vestur? Það hafi aðrar eins hugmyndir verið í gangi og það er ýmislegt gert. 

Páll bendir á það sem hann ræðir í bókinni og kallar „Höll minninganna“ þegar lýðveldið 

var stofnað.  
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Páll: Þangað átti að flytja jarðneskar leifar Jóns Sigurðssonar – lýðveldishöllin, það er og 

grafhýsi Leníns eða Maós eða eitthvað, svipuð hugmynd að gera Jón þannig ódauðlegan. 

Hvað er fólk að kalla fram með svona helgun? Þetta verður á endanum þjóðerniskennd. 

Fólk er að sameinast um eitthvað á endanum og talar um hann. Þó að það sé ekki master 

plan. Það getur kannski verið að sumir séu með master plan, Ásgeir Ásgeirsson, Einar 

Olgeirsson, sögusýningin í MR 1944, þar sem Jón er bara miðpunkturinn. Menn búa til, 

þannig verður til þjóðerni, í kringum Jón að sameinast um hann. Gera það hver á sinn hátt. 

Það er það sem ég er að segja með bókinni að þó að það sé ekki plan um að sameina þá 

á þetta sinn þátt í að halda fólkinu saman. Þannig að jú jú sameiginlegar minningar og 

allt þetta. 

Það er sérstakt að hann hafi svona sterka stöðu, það er samskonar dýpkun í Lincoln 

og Jóni. Þessir menn safnast saman í kringum hann. Lincoln er látinn horfa á þinghúsið 

eins og Jón bara úr miklu meiri fjarlægð. Það eru kannski bara þessi skáld sem hafa náð 

sömu stöðu og hann, Goethe er óumdeildur. 

 

Að lokum ræðir Páll um sýninguna á Hrafnseyri og segir að sem sýning er hún kannski 

ekki svo frumleg. Hann sagðist hafa farið hratt í gegnum hana. Í lokin ræðum við Páll  um 

að það væri áhugavert að skoða ferli peningana hvað varðaði afmælissýninguna og hvort 

afmælinefndin hafi verið á fjárlögum. 

6.1.8 Peter Weiss  

Peter Weiss er forstöðumaður Háskólaseturs Vestfjarða. Peter fluttist vestur árið 2005 og 

var drifkraftur í að byggja upp þá starfsemi sem fer nú fram við Háskólasetrið. Peter 

byrjaði á því að fara með útskriftarnema sína til Hrafnseyrar og taka þátt í 

hátíðarhöldunum og halda upp á útskrif. Nemendurnir frá birkiplöntu til að gróðursetja 

og prjónaða húfu í íslenskum skotthúfustíl. Peter er einstaklega áhugasamur um vestfirskt 

samfélag, fróður og skemmtilegt lífsviðhorf. Við byrjum á því að ræða að tungumálavandi 

er alltaf undirliggjandi þar sem nemendurnir eru langflestir enskumælandi. Það er ekki 

hægt að koma með hópinn og ekki segja orð á ensku. Hann segir að það er svolítið 

óforskammað að tala bara ensku á þessum stað. Það er svolítið um tungumálaörðugleika 

17. júní, það sé erfiður hópur á þessum stað og á þessum degi. Komið hefur fyrir að fólk 

hefur kvartað yfir of mikilli ensku. 
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Peter: Baráttan fyrir tilvist íslenskunnar, er henni lokið eða er hún á hverjum degi og hvort 

að hún þurfi að vera á þessum stað eða hvort að við þurfum ekki að heyja hana á fullt af 

öðrum stöðum. Í sumu sambandi er mjög ópraktíst að vera með íslensku til dæmis í 

alþjóðlegu sambandi, ekki mjög hentugt. Það þarf ekki að útskýra það betur, túlkun hún 

er alltaf mjög þung. 

  

Ég spyr hann að því hvort það sé eitthvað annað en landfræðilega staðsetningin, pólitík 

eða hvað það er sem kemur Hrafnseyri ekki nægilega á kortið? Þrífst ekki menning á 

landsbyggðinni? Er verið að rækta Jón á réttum stað? Á að rækta fæðingarstaðinn, eða 

horfa bara til Köben? 

 

Peter: Það er allt annað ef heimilið væri til óbreytt að hluta til svosem. Það er ekki neitt 

frá þeim tíma sem hann fæddist og ólst þar upp sem gerir þetta þeim mun erfiðara ef það 

á að vera á þeim stað. Ef það eru heilleg heimili, heillegar byggingar eða eitthvað heillegt 

er meiri ástæða til að halda málinu á viðkomandi stað svo er það náttúrulega með 

fæðingarstað. Ég hef stundum verið að velta fyrir mér eins og ég hef sagt um ýmsa aðra 

staði, ég veit ekki hvort að það eigi líka við um Hrafnseyri. Það að fylla tómri steypu í tóma 

steypu eins og Núpsskóli svo sem það er náttúrulega mikil tóm steypa og á þessum stað 

sem er svolítið erfiður útaf því einmitt að hann er þessum 7 km frá alfaraleið, eða svosem 

Hringveg 2,  og svo er verið að leita af einhverjum verkefnum til að glæða þessari steypu 

lífi svosem hvort að það er alltaf svo gagnlegt. Ég hef sagt það um tóma steypu í tóma 

steypu og Hrafnseyri finnst mér svo merkilegt ég hef oft farið þar með nemendur, ekki 

bara 17. júní og oft sagt þá; Hvað finnst ykkur vera elsta byggingin og þau halda alltaf að 

yngsta byggingin sé elsta byggingin. Hér er kapella og hér er kirkja, Hvort er hvort? Sú litla 

er náttúrulega kapellan og stóra er kirkjan og svo framvegis, svo er heimavistarskóli sem 

hefur aldrei verið notaður sem heimavistarskóli enda um leið og hann var tilbúin þá voru 

allir farnir eða börnin allavega. Það er svo margt hvað á ég að kalla það, hálf geðklofið 

þar eiginlega. Á hinn bóginn ef þú horfir á myndir ef þú google-ar Hrafnseyri og myndir. 

Ég tók 100 - 150 fyrstu myndirnar, ég þarf að endurgera það, þetta breytist með tíð og 

tíma aðal niðurstaðan verður óbreytt. Það er það, annað hvort sérðu myndir, flest allar 

myndir eru af kirkju, burstabænum svo er oft þessi minningarsteinn þarna í forgrunni sem 
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hylur kapellu og allt það sem er vinstramegin við myndatökumanninn, eða myndir bara 

af burstabænum eða bara af kirkjunni. Þetta gamla krúttlega það er það sem 

ferðamennirnir mynda svo eru fáeinar myndir af skólabyggingu og kapellu með slegnu 

grasi þar fyrir framan svona Herregårds, svolítið eins og stór villa eða slot, með þessum 

tveimur álmum og þver álmu og eitthvað en svo eru mjög fáar myndir, örfáar myndir þar 

sem bara allt er á. Þær fyrstu eru á vefsíðu Hrafnseyrar svo einhverjar myndir þar sem 

maður fær þá tilfinningu að einhver sé að smella af einhverju, bara eitthvað. Maður sér 

þá að myndirnar eru skakkar og ekki úthugsaðar. Þær sem eru úthugsaðar, þær fyrstu 

sérstaklega, það er verið að reyna fela þessa byggingu sem Auðkúluhreppur þurfti að taka 

sig alla til og lagði sig alla fram við að byggja þetta reisulega hús þarna og 

heimavistarskóla sem væntanlega heimamenn hafa verið rosalega stoltir af á sínum tíma 

geri ég ráð fyrir og okkur finnst það kannski ekki spes svosem, sjötta áratugar hús 

eitthvað, fólk yppir oftast öxlum en á þeim tíma var það svo mikið en ég held líka það sem 

spilar inn er að heimamenn vildu hafa einhverja funktion fyrir þetta. Ég spyr mig ef húsið 

hefði aldrei byggt, gamla húsið þarna hefði staðið áfram sem var. Mér var sagt að það 

var ekki í góðu skikki svo sem og það hefði þurft að endurhanna gjörsamlega eða rífa ef 

það hefði verið áfram og kannski bara fallið um sjálft sig hvort að það væri nú í dag 

eitthvað á Hrafnseyri hvort að það það hefði nokkurn tíma verið byggður þessi burstabær 

og það væri kannski bara kirkjan og húsið bara rifið og minningarsteinn og kannski segjum 

svo það sem heitir þarna sýning eða nei það sem heitir safn, því miður það er nú meitlað 

í stein þarna og þess vegna er erfitt að taka það niður en það er nú eins og þú veist manna 

best er sýning en ég hef staðið þar einhvern tíma, á bíltúr þegar ég lærði á bíl fertugur og 

rétt áður en ég flutti hingað vestur þá var ég að fara þarna um, það var rigningardagur 

og ég stóð þarna í tvær klukkustundir og las allt frá A til Ö og það var gott af því að það 

rigndi en annars finnst mér allt sem stóð þarna á gömlu sýningunni mætti prenta í bækling 

og bara afhenda eða setja á hljóðsnældu eða MP3 spilaralista eða eitthvað svo er maður 

í nútímabílnum með blátönn (bluetooth) tengingu og svo hlustar maður á þetta leiðinni 

til eða frá. Nú eða maður gæti gert myndskeið af þessu og bara sýnt á YouTube t.d eða 

eitthvað eða eins og í Neðstakaupstað svona myndskeið sem gengur aftur og aftur svona 

15 mínútna eitthvað þar sem maður sest bara inn og fer svo aftur eins og er í mörgum 

söfnum svona kvikmyndasalur. Þarna er þetta allt á þessum töflum svo var talað um að 

þessi sýning væri barn síns tíma og það þurfi að endurnýja hana af því hún væri á brúnum 
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pappír og eitthvað en núna er hún á einhverju plasti en konseptið er nákvæmlega það 

sama. Það er minni texti allt í lagi en það er nákvæmlega það af hverju þarf ég að standa 

þarna inni ef setið er inní bíl í marga kílómetra svo fer ég þar inn og fer inn í eitthvað hús, 

úti er kannski sólskin og maður vill vera í sólskini og blíðu og stendur þarna inni og les 

texta sem ætti heppilegast að nota nóvember kvöld til að lesa sér til ekki einhvern ágúst 

sólskinsdag.   

Maður gæti hinsvegar hafa sett þessa sýningu út á töflur og dreift henni um 

svæðið  og gert svona smá gönguleiðir eins og í Öskjuhlíð, samnýta hreyfingu, staðinn og 

útivistina. En það þarf að fylla einhverju, eitthvað í þessa tóma steypu greinilega og svo 

er ég líka að hugsa ef maður gæti nýtt, ef hún er hvort sem er tóm og kannski verður 

ónotuð þá og hvað heitir það verður, rýrnar með því að fá ekki viðhald þá er kannski eins 

gott að setja þessa sýningu þarna inn ef maður hugsar sér ef það væri hægt að nýta hana 

í eitthvað annað. Þá sæi maður hvað maður gæti fengið þar út, leigt hana út eða gæti 

gert stórt kaffihús þarna úr eða eitthvað annað og fengið svo og svo margar tekjur af og 

þá gæti maður sagt, ókei þessi sýning eins og hún er núna hún kostar okkur það í raun og 

veru það sem við töpum í tekjum á móti og þá gæti maður séð hvaða verðmæti þetta 

svæði eða, þessi salur eða þessi íbúð eins og var en það virðist ekki vera önnur not af þessu 

þá er eins gott að hafa sýninguna þarna inni. Það finnst mér svolítið, ég hef stundum velt 

fyrir mér hvað ef ríkið mundi segja; Ókei, ...(hvað leggur ríkið mikið í þetta núna, 20 

milljónir á ári eða eitthvað svona?) ef það mundi segja; Ókei við erum ekki lengur til í það 

eða við viljum bara leggja 10 milljónir í það, þetta á að reka sig sjálft. Skógarsafnið er að 

reka sig sjálft, nánasti aðstandandi samkvæmt þjóðskrá er Þórður Tómasson alveg mín 

fyrirmynd þar en ókei það liggur náttúrulega við þjóðveg númer 1 og Skógarfoss og mjög 

hentugt svæði, 160 km frá Reykjavík það er ekki við saman að bera en samt ef einhverjum 

dytti í hug að þetta eigi að reka sig sjálft ég held að það væri fróðlegt sem svo ef Hrafnseyri 

færi aftur í stefnumótun að gefa sér svo hvort sem það væri rétt eða ekki því þá sæi maður, 

hvað myndi maður gera, hvað þyrfti að gera ef þetta mundi vilja reka sig sjálft. Útkoman 

væri ekki endilega minningu Jóns Sigurðssonar í vil því að það selur ekki vel, þessi minning 

Jóns Sigurðssonar og þá gæti maður sagt; Ókei, ríkið ef þið viljið að við gerum eitthvað 

fyrir Jón Sigurðsson þá eigið þið bara að leggja það fram sem við getum ekki. 
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Hér ræðum við um staðinn sem kaffistopp, er  framtíðin á Hrafnseyri sem áningarstaður 

eða vettvangur náms? 

 

Peter: Hvað ætti það að vera annað, ég kalla það stundum verðug verðmæti, einhver 

fyrrverandi menntamálaráðherra sem nefndi það í sambandi við eitthvað í Háskólasetri, 

verðug verðmæti, á ekki að vera sér fjárveiting fyrir það. Það á ekki að fara í rekstur svona 

bara hverfa eitthvað, heldur í eitthvað tilgreinanlegt verkefni og svo mætti náttúrulega 

spyrja sig, þessi þjónusta við ferðamenn, sem er klósett A, B, og C, 1, 2 og 3. Fólk þarf ekki 

meira kaffi það þarf meira klósett. Ókei, það kaupir kannski kaffi til þess að nota klósettið. 

Þessi pakki sem er þjónusta við ferðamenn, klósett, kaffisala, hugsanlega matsala, 

minjagripasala og upplýsingagjöf hugsanlega ef hún er þar þetta er held ég einn pakki svo 

er spurning hvort hann bætir eða dregur úr svo sem annars vegar eða hvort hann má bara 

vera það þyrfti að greina hvað hann kostar eiginlega mikinn vinnutíma og athygli svo er 

annar pakki sem er mér finnst að væri ég mundi kalla Jón Sigurðsson og því sem tengist 

honum og það snertir ferðamenn að hluta til, það er t.d þessi sýning væri hún inni eða úti 

eða í bæklingaformi eða kvikmyndaformi eða eitthvað slíkt það er frásögn staðarhaldara 

fyrir hópa. Það gæti verið ja hugsanlega einhver minjagripasölu við þjónustu við 

ferðamenn ef það væri Jón Sigurðsson gripir þá hangir það saman svo er stóra spurningin 

eru einhver önnur verkefni sem væru við hæfi á staðnum og þá hefur Valdimar mikið sett 

inn á svona námskeiðshald en Háskólasetrið hefur verið þarna með námskeið og unnið í 

sameiningu við sumarháskóla og svoleiðis en ég verð að segja að það  er svolítið 

ópraktískt að mörgu leyti, það þarf að koma á staðinn alveg sama hvaðan maður kemur 

það er alltaf langt ferðlag jafnvel frá Ísafirði. Ég þarf að leigja rútu, þessi rúta 17. Júní 

kostar okkur fyrir þennan dag 100.000 krónur það er náttúrulega svona tvöfaldur 

helgidagur eitthvað og þá bara fram og tilbaka og bílstjórinn situr þarna á meðan og 

maður spyr sig, það var til umræðu hér í Háskólasetri og nokkuð sterkar raddir á móti því 

að þetta yrði haldið áfram meðal annars hvað gætum við gert við allan þann kostnað  sem 

fellur þá á Háskólasetrið. Maður gæti gert fínt og flott hér og gæti jafnvel boðið öllum upp 

á kampavínsglas, og svona ýmis rök svo sem fullt af þeim reyndar. Það var gerð könnun 

meðal nemanda og útkoman varð töluvert jákvæð í garð staðarins og það var ekki lengur 

rætt á eftir það. Ef maður fer þarna með nemendahóp eykur það á kostnaðinn ef 

námskeiðið á að standa undir sér þá eykur það þáttökugjaldið og það þýðir að það þurfti 
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þá fleiri til að taka þátt svo að það beri sig betur og það er alltaf erfitt að ná til stórra hópa 

hér fyrir vestan svona almennt því lengra sem maður er út fyrir mannmergðina því 

erfiðara er að ná til stórra hópa. Það er bara stærðfræðilegt eiginlega næstum því og það 

er enginn gististaður, þannig að maður fer á staðinn og fer kvöldið aftur tilbaka ef maður 

er með tveggja daga prógram maður kemst hjá því með að gista upp á kapellulofti eða 

einhversstaðar í tjaldi en það er ekki fyrir alla þannig að það eru bara ákveðnir hópar sem 

eru sáttir við það og þeim finnst það oftast frábært og þá smellir allt saman en ef það er 

ekki fyrir ráðstefnur tildæmis. Það var einhver sem sagði þetta gæti verið „Camp David of 

Iceland“, eða „Chequers“ í Bretlandi þar sem forsætisráðherra Bretlands dregur sig í hlé 

til að hugsa um Brexit eða sinna ráðgjöf eða eitthvað þar sem forseti gæti farið í 

sumarleyfi í mánuð, tekið á móti fólki en til þess þyrfti að byggja verulega þar. Húsið sem 

er þar er ekki með svona standard eins og maður vildi hafa fyrir svona starfsemi í dag, það 

mundi kosta margar tugi milljónir að koma í það skikk. Vegasambandið mun batna 

töluvert núna en það verður samt alltaf langt í burtu. Þannig að það er ekki besti staður 

fyrir eitthvað svona þannig að ég er efins um að það sé námskeiðahald sem er lausn á 

þessu. Er eitthvað annað sem maður gæti gert til að heiðra minningu Jóns Sigurðssonar. 

Á þessum stað annað en sýningar og námskeiðahald. 

 

Finney Rakel : Markinu er náð ef þú ferð inn á safn og sérð eitthvað sem fær þig til að 

hugsa og tilfinningin þegar þú ferð í burtu að það sé eitthvað búið að skilja eftir sig  annað 

hvort verður maður glaður eða innri frið eða fólk er að leita eftir einhverju sjokkeringu 

eða vera hissa eða fá einhvern pínulítinn fróðleiksmola eða eitthvað. 

 

Peter: Svona rafstuð 

  

Finney Rakel: já, einhvern veginn þannig, það ætti að vera tilgangurinn með safnastarfi 

að maður komi einhvern veginn öðruvísi frá heimsókninni en eins og þú segir það er 

spurning hvort að maður fái þannig úr plexigleri eða stafrænni miðlun á þessum stað. 

Dettir inn í sýningu og missir af korters sól sem getur þýtt mikið hér á Íslandi. 
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Peter: Fyrir mig allavega, ég er sólar fíkill. Einu sinni var kvikmyndahátíð í maí, hvernig 

dettur fólki.. það er nægur dökkur tími. Ég er ekki á móti kvikmyndahátíðum en ég er á 

móti kvikmyndahátíðum í maí. 

 

Finney Rakel: Þetta með skiltin úti, eins og þegar maður var að labba á Austurvelli og það 

væri alveg hægt að gera það svoleiðis, smekklegt. 10 mínútna göngutúr um svæðið, það 

er eitthvað um fornminjar þarna og meira að koma í ljós og bara ef það væri þarna 

göngutúr um fornleifar, Jón, kirkjusögu, Hrafn Sveinbjörnsson. Það er hægt að setja 

helling myndrænt efni fram sem þyrfti ekki að kosta mikið viðhald. 

 

Peter: Já opið sumar og vetur án þess að einhver þyrfti að standa og passa, vissulega væri 

ekki mokað en ég væri alltaf að hugsa mér að maður fengi lítið kort þarna í byrjun. 

Staðurinn væri uppteiknaður eins og Ómar Smári gerir, þá er rauði hringurinn; Jón 

Sigurðsson, líf og verk það helsta. Það gæti verið fyrir fólk í hjólastólum svo gæti verið blái 

hringurinn þarna og fjólublái þarna og guli hér og græni þarna uppi eitthvað, það gæti 

verið rómantík í Evrópu og Hrafn Sveinbjarnarson þarna megin og fornleifauppgreftir, 

kirkjustaðurinn þarna. Kona Jóns Sigurðssonar og fjölskylda. Ég fer í gegnum þessa 

sýningu og hugsa hvar er fílinn í þessu rými, það er eiginlega þessi kona í mínum huga. Ég 

vil meira fá að vita um hana og hennar líf og allt þetta. Svo líka Íslendingar eru svo mikið 

í ættfræði, svo hringi ég í Auði Hauksdóttur fyrrverandi kollega minn og hún segir mér það 

á að vera málþing á Hrafnseyri sem reyndar átti að vera hér á Ísafirði. Eins dags málþing, 

dugir milli fluga, við fáum styrk þá þarf þetta ekki að vera á Ísafirði. Getum við ekki verið 

á Hrafnseyri? Þetta er tilvalið, stundum er tilvalið að vera á Hrafnseyri. Oftast er það ekki 

tilvalið þannig að við þurfum að grípa hvert tækifæri þegar það er tilvalið sem er nógu 

sjaldan hvort sem er að grípa þau tækifæri að fara þangað en til þess í raun að fría okkur 

og hafa hreina samvisku og segja á öðrum tíma veistu þetta er glatað Valdimar. Hann 

spyr mig hvort að ég gæti ekki komið með ráðstefnu stundum en þetta var fínt og svo já 

Auður, hún sagði ég er ekki rétti fyrirlesarinn fyrir þetta en ég býð eftir því að þú bjóðir 

mér á Hrafnseyri því að langamma mín var afkomandi Jón Sigurðssonar eða eitthvað 

svona. Þarna eru einhverjir og þetta er eitt. 

En ég er að hugsa um verðug verkefni þar sem Hrafnseyrarprófessorinn, 

Guðmundur Hálfdanarson. Hann hefur oft spurt opinberlega hvað merkir eiginlega 
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sjálfstæði í dag? Þá hefur hann hugsað þetta með tenginu Íslands við Evrópusambandið 

og Nato, hvort að maður verði ósjálfstæður vegna þess að maður tengist einhverjum eða 

ekki eða hvort að maður verði meiri eða minni og svo framvegis en ég mundi jafnvel ganga 

skrefi lengra og ég hugsa sjálfstæði, að fá stjórnarskrá og þátttöku almennings, lýðræði 

sem næsta skref og fá kosningarétt kvenna og almúgans og skref fyrir skref og fá lýðveldi 

á endanum en þetta er aldrei rætt. Sjálfstæðisbaráttan var eitthvað meira en það, þetta 

var eitthvað sem allir gátu sameinast um, fylgt sig á bakvið að allar stéttir, konur og 

karlar, gamlir og ungir. Það voru mjög fáir sem voru á móti henni. Það var eitthvað sem 

kveikti í öllum hvort að það var þeim til alltaf til gagns eða ekki, það veit maður ekki. Við 

horfum á Færeyinga, þeir hafa lifað það af að vera undir danskri stjórn svosem þeir hafa 

ekki minni lífslíkur eða ekki verra líf sýnilega að mínu mati allavega en sem svo þegar 

sjálfstæðinu var náð þá var líka eitthvað vantaði. Það hlýtur að hafa verið tómarúm allt í 

einu þessu var náð. Stundum í dag finnst mér og ekki bara á Íslandi það er líka í þýskum 

löndum, eftirstríðstíma, allt þetta fall og allar þessar grímur sem féllu þar af fólki og hvað 

það hefði eiginlega gert, og gerst og gert. Þá byrjaði þessi uppbyggingatími og það var 

það sem fyllti fólkið það var kannski ekki mikið hugmyndafræðilegt hjá öllum en það hafði 

allavega nóg að gera svosem nú hugmyndafræðilega breyttist líka mikið á svona tímum 

þar sem allir toga í sömu áttina svo koma svona tímar þar sem virðist vera sundrung og 

eitthvað og maður nær ekki saman um einföldustu málin og ég held að fólk vantar 

stundum eitthvað svona þó að lýðræðið þarf alltaf að toga í mismunandi áttir sem er 

eðlilegt að diskútera það en að hafa svona sameiginlegan grunn eða eitt projekt sem 

sameinar alla og ég er að velta fyrir mér hvort að Hrafnseyri væri staður til að hýsa 

allavega hugmyndafræðilega eitthvað sem kveikir í öllum og hvað væri það eiginlega í 

dag? 

 

Finney Rakel: Nákvæmlega, svo að við tölum aftur um kaffisöluna. Það er svolítið íslenskt 

í dag að þú þurfir að koma einhversstaðar og það sem skilur þig friðsælan frá staðnum, 

þá nægir stundum að fá sér vöfflu með rjóma og sultu eins og þú varst að tala um með 

góðar vöfflur. Erum við að fara þangað með safnastarf í framtíðinni. Það má jafnvel segja 

að það sé pólitík í vöfflum með rjóma og sultu? 
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Peter: Pólítík kemur á þennan stað, þú getur tildæmis, kemur þarna yfir rimlahliðið þar. 

Ímyndar sér að það væri þarna svona skanna, hann er ekki ennþá þróaður en kemur. 

Skannar alla farþega í bílnum, hvað vita þeir um Jón Sigurðsson, já ekki neitt, þessi veit 

svolítið en barnið ekki svo er farið tilbaka og tekin númeraplatta og skannað og hvað vita 

þeir núna um Jón Sigurðsson. Er það það mikilvæga eða væri ekki Hrafnseyri góður staður 

eða Ísland, Hrafnseyri góður staður til að vera á. 

Finney Rakel. Góður staður til samveru. 

  

Peter: Eitthvað svona gæti maður miðlað á þessum stað. Ég veit ekki hvernig ég er ekki í 

safnafræði. 

 

Tal okkar berst að kirkjunni að sóknin þurfti að berjast fyrir því að kirkjan yrði 

endurbyggð. Það var talað um að það ætti að rífa hana. Ræði við hann um orð Eiríks Finns 

hvort að framsetningin væri öðruvísi í Reykjavík. Ræðum um Hannesarholt, Gunnar 

Gunnarsson og hús rithöfundasambands Íslands og Skriðuklaustur og í léttu tali berum 

saman við Hrafnseyri. 

  

Peter: Ég spyr er eitthvað svona andlegt eða hugmyndafræðilegt sem tengist honum eða 

maður klínir kannski bara á hann útaf því að það er praktískt. Hann er svona eins og vasi 

og stór tunna sem má fylla allskyns í sem hefur væntanlega verið gert síðustu 200 ár en 

tildæmis núna þessi tungumálatöfrar námskeið ég hef lagt til á þeim vettvangi í fyrra, ég 

er þarna aðkomumaður og hef ekkert með það að gera en mæti á fundinn ef mér er boðið 

en ég hef sagt ok, þetta er eina viku á Ísafirði hvernig væri að hugsa til lengri tíma fyrir 

börn aðeins eldri komin á fermingaraldurinn og hafa svona tungumálatjaldbúðir. Ég hef 

verið skátaforingi svo lengi. Hafa svona tjaldbúðir þar og læra tungumálið þar og tengja 

einmitt saman brottflutta Íslendinga. Íslendinga sem alast upp erlendis, barnabörn 

íslenskra, afa og ömmur í þessu tilfelli þarna sem eru að tapa málinu eftir tvær kynslóðir 

og nýbúar svo þetta er mjög merkilega blanda. Af einum er vænst að þeir gefa helst upp 

sína fortíð og verða sem fyrst að læra íslensku. Af hinum er vænst að þeir gefi ekki upp 

sína fortíð of snemma og halda í ömmu og afa málið. Þetta væri hópur sem mundi alveg 

láta bjóða sér að búa í tjaldi. Það er klósett þar og eldhús svo að það er ekki alveg 
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skátalegt svo er þetta staður sem er rökrétt að læra íslensku á og ég meina þetta gæti 

verið árlega, allt eftir því hvað maður vildi gera mikið úr þessu. Gæti verið tugi barna sem 

hafa farið þarna á staðinn og nærast af því alla sína ævi að hafa farið, verið á Hrafnseyri 

og borið það með sér og borið það út. Ég held þetta, íslenskt mál gæti verið verðugt 

verkefni fyrir Hrafnseyri að beita sér á einn eða annan hátt fyrir því að menn hafa 

sameiginlegt mál, tala einu máli allavega hafa eitt mál til að ná yfir höfuð saman. Því að 

það er líka hluti af lýðræði að geta tjáð sig og geta talað saman

6.2 Rýnifundur á Grand Hótel 6. maí 2019 

Mér barst símtal frá Skúla Gautasyni, menningarfulltrúa Vestfjarða þann 29. apríl þar sem 

hann spurði hvort að ég hefði tök á því að koma á rýnifund um framtíð Hrafnseyrar við 

Arnarfjörð og arfleið Jóns Sigurðssonar. Forsagan af þessum fundi er sú að Katrín 

Jakobsdóttir forsætisráðherra sendi út erindisbréf í desember 2018 á vegum 

forsætisráðuneytisins til aðila sem boðið var sæti í nefnd sem vinna ætti að 

framtíðarstarfsemi Hrafnseyrar. Tölvupóstur barst til mín frá formanni nefndarinnar, 

Kolbrúnu Halldórsdóttur þann 30. apríl sem innihélt formlegt boð á rýnifundinn sem fór 

fram 6. maí.   

 

Í desember 2018 skipaði forsætisráðherra, Katrín Jakobsdóttir nefnd, sem hefur það 

hlutverk að gera tillögur um framtíðarstarfsemi á Hrafnseyri við Arnarfjörð og 

fyrirkomulag hennar, ásamt því að skoða mögulega samlegð eða tengingu þeirrar 

opinberu menningarstarfsemi sem tileinkuð er ævi og minningu Jóns Sigurðssonar. 

Nefndin er þannig skipuð: 

Kolbrún Halldórsdóttir, formaður skipuð án tilnefningar 

Guðmundur Hálfdanarson, tilnefndur af Háskóla Íslands 

Helga Þórsdóttir, tilnefnd af Byggðasafni Vestfjarða 

Margrét Hallgrímsdóttir, tilnefnd af Þjóðminjasafni Íslands 

Ragnhildur H. Þórarinsdóttir, skipuð af mennta- og menningarmálaráðuneyti 

Skúli Gautason tilnefndur af Fjórðungssambandi Vestfjarða 

Þorsteinn Magnússon, tilnefndur af skrifstofu Alþingis 
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Nefndin hóf þegar störf og hefur skoðað stöðu þeirra verkefna sem unnin eru af 

opinberum aðilum í þágu varðveislu arfleifðar Jóns Sigurðssonar og Ingibjargar 

Einarsdóttur. Næsta skref er að skoða með hvaða hætti verði best staðið að því að 

móta heildræna sýn um varðveislu arfleifðar þeirra Jóns og Ingibjargar til  framtíðar. 

En verkefnið er flókið og margslungið og til þess að gefa nefndinni innblástur hefur 

nú verið kallaður til liðs Bjarni Snæbjörn Jónsson, sem hefur sérhæft sig í ráðgjöf við 

stefnumótun og hugmyndavinnu hvers konar. 

Að tillögu Bjarna var ákveðið að efna til samtals um málið við fjölbreyttan hóp fólks, 

sem miðlað gæti af þekkingu og innsæi sjónarmiðum sem yrðu innlegg í starf og 

niðurstöðu nefndarinnar. Samtalið fer fram á rýnifundi, undir stjórn Bjarna, þar sem 

þátttakendur veltu fyrir sér grundvallarspurningum um mikilvægustu þætti málsins 

og sköpum hugmyndir sem verða efniviður í heildstæða sýn og tilheyrandi stefnu um 

aðgerðir og þróun staðarins. 

 

Boð var sent út til 90 manns og voru 54 sem staðfestu þátttöku sína. Þeir sem sóttu 

fundinn komu úr ólíkum áttum. Fundarmönnum var raðað á níu borð og fengu til sín 

spurningu um hver óskastaða Hrafnseyrar væri. Hvað ætti að einkenna umgjörð, starf og 

áherslur sem tengist arfleið Jóns Sigurðssonar. Í svarinu átti að gera ráð fyrir að engar 

hindranir væru fyrir hendi um að gera þær að veruleika. Þær hugmyndir og viðhorf sem 

komu fram hjá fundargestum hvað varðar hvernig Hrafnseyri kæmist í óskastöðuna hafði 

einhvern samhljóm á öllum borðunum níu. Kom fram að staðurinn ætti að vera 

framfarasetur og þverfagleg rannsóknarmiðstöð. Fyrirbærið „Think Tank“ var nefnt í því 

sambandi. Einblína ætti á fræði og skapandi greinar. Áhersla yrði lögð á að tengja saman 

starfssemina í Kaupmannahöfn við Jónshús og hafa eina yfirstjórn. Leggja ætti áherslu á 

að Hrafnseyri verði áfangastaður með bættu aðgengi að staðnum. Það var gert ákall um 

skýrari leiðsögn í stjórnsýslunni, við það að hafa flakkað milli ráðuneyta líkt raunin er um 

málefni Hrafnseyrar, hefur myndast ákveðið flækjustig. Ábyrgðin er óskýr og það vanti 

sterkara bakland. Það ætti að koma á formlegu samstarfi milli opinbera stofnanna og gera 

Ingibjörgu hærra undir höfði.  

Á fundinum kom einnig fram sú skoðun að sýningin á staðnum ætti að vera fljótandi, 

jafnvel úti og tengja þannig staðinn meira við náttúruna. Staðurinn á að vera í tengingu 

við samtímann og útskýra stöðu Jóns sem þjóðardýrlings í alþjóðlegu samhengi. 

Gestastofu-hugmyndin bar á góma og að á Hrafnseyri yrði jafnvel friðarsetur. Kynna ætti 

Jón nýrra tíma fyrir nýrri kynslóð og móta ætti þar afleiðandi stefnu um að kynna 

nútímanlega nálgun. Inntak arfleiðar ætti erindi við nútíð og framtíð. Huga ætti að 
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kynningu og markssetningu staðarins. Rannsóknir og fræðastarf ættu að leiða af sér 

gagnagrunn sem notast gæti verið við í kennslu, rannsóknum og skólastarfi á landsvísu. 

Samhæfing og stjórnsýsla Hrafnseyrar ætti að hafa skýra sýn. Gæta ætti heildrænna 

hughrifa og notast við umhverfið. Þessi stutta samantekt frá fundinum gefur hugmyndir 

um það sem rætt var á fundinum.  

Fundarmenn voru að lokum spurðir hvað það væri einna helst sem væri að grafa 

undan því að komast í óskastöðu. Spurt var af skipuleggjendum hvaða breytingar væru 

nauðsynlegar og hver væru stóru viðfangsefnin sem þyrfti að setja á dagskrá. Peningar og 

stjórnsýsla voru svörin. Það vantaði ákveðna verkefnastjórn að mati sumra. Fulltrúi á 

fundinum frá Háskóla Íslands talaði um að það reyndist háskólanum erfitt að starfa af 

sumri með safninu á þeim tíma sem það væri opið vegna starfstíma háskólans sjálfs.  

Mennta- og menningarmálaráðuneytið sér um safna og menningarmál. Spurt var 

hvort að Hrafnseyri væri á vegum forsætisráðuneytisins út af greiðari aðgangi að meira 

fjármagni. Aðrir sögðu að minningastarfið um Jón ætti að vera undir einum hatti: Jónshús 

og Hrafnseyri, og að setja ætti sérlög um þjóðmenningarstarf. Markaðsmálin og nauðsyn 

þeirra í að efla starfið bar á góma og einhver lagði til að kalla Dýrafjarðargöng „Göng Jóns 

Sigurðssonar“.  

Forvitnileg umræða kom upp á fundinum hvað varðar vef Jóns Sigurðssonar sem var 

komið upp í tilefni 200 ára afmælishátíðar. Í kjölfar undirbúnings á fullveldisárinu 2018 

kom í ljós að vefslóðin jonsigurdsson.is væri týnd í netheimum. Enginn var með ljósa 

ábyrgð á vefnum og eftirfylgni með hýsingu vefsíðunnar. Eftir nokkurt grams fannst 

vefsíðan og miðlar nú aftur fróðleik meðal þjóðarinnar. Fundinum lauk eftir þriggja 

klukkustunda hugarflug fundargesta og munu nefndarmenn vinna úr þeim hugmyndum 

og nota við að gera tillögur um framtíðarstarfsemi Hrafnseyrar fyrir forsætisráðuneytið. 
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7 Lokaorð  

Fara mundi fljótt af mér gyllíngin þegar eg væri setztur að sem rektor - og geta þó 

kannske gert nokkuð gagn við og við - enda stundum meira en ef eg væri meira 

meingaður við daglegt slabb og querelas þeirra Reykvíkinga 

-Jón Sigurðsson í bréfi til Gísla Hjálmarssonar. 29. september 1850. 

 

Í umfjöllun tímaritsins Sagnir um söguleg efni, fjallar hópur sagnfræðinema um Jón 

Sigurðsson í 6. árgangi blaðsins árið 1985. Þar skrifar Gunnar Karlsson um tildrög greina 

sem hópurinn skrifaði um Jón og fjölbreytt efnistök honum lútandi. Gunnar spyr í 

umfjöllun sinni hvort að það sé í lagi að þjóðin gleymi Jóni? Glæsimyndin hafi verið 

bærilega trúverðug meðan þjóðin þóttist sækja nokkuð einhuga fram til vaxandi 

sjálfstæðis og velmegunar. Það þurfi meira en lítið að gera nútímafólki skiljanlegt að 

þjóðin hafi átt vinsælan og dáðan leiðtoga. Margir flýti sér að gleyma og hætti að trúa 

sögum um Jón Sigurðsson. Gunnar segir að Jón sé sá maður sem er sígildur hluti af sögu 

þjóðarinnar og það sé ekki í lagi að þjóðin gleymi Jóni ef við viljum hafa einhverja 

söguvitund. Það ætti að vera ómetanlegt að kynnast slíkum manni og slík kynni ættu að 

auðvelda fólki að skilja hvers vegna þjóðir setji mann á stall. Fidel Castro og Kim II Sung 

eru meðal manna sem Gunnar kallar Jónar Sigurðssynir þessarar aldar þó að þeir séu ekki 

sambærilegir við hin íslenska Jón. Þjóðir velji sér leiðtoga eftir frelsisbaráttunni. Það hafi 

verið vel til fundið hjá íslensku þjóðinni að velja sér sögugrúskara og textafræðing sem 

leiðtoga þegar Íslendingar hafi krafist sjálfstæðis einkum á þeim forsendum að þeir áttu 

mikinn menningararf í gömlum bókum.  

Ef halda skuli lífi í minningu Jóns Sigurðssonar, þurfi að endurskoða myndina af 

honum, skafa af honum gyllingu hundrað ára og sjá hvert efni er það undir. Gunnar segir 

að skoðanir Jóns séu fróðlegar til samanburðar og hægt er að dýpka skilninginn á 

samtíðinni um leið og myndin af Jóni og tíma hans sé gerð skýr. Textinn sem Gunnar 

skrifar er nokkuð hnyttinn en lýsir í raun þeirri staðreynd að ef Jóns er ekki minnst og saga 

hans rifjuð upp þá myndi vanta í orðræðuna um íslenska sjálfstæðisbaráttu. Það þarf að 
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skafa reglulega gyllinguna af Jóni. Það sem Jón Sigurðsson stendur fyrir táknar orðið 

ótalmargt í því samfélagi sem þjóðin býr við í dag og liðsauki við að halda á lofti 

minningunni um Jón og störf hans koma úr óvæntum áttum.  

Mál hælisleitanda hafa verið áberandi í byrjun árs 2019. Mótmæli þeirra hafa farið 

fram við Alþingishúsið og styttan af Jóni, hefur oftar en ekki orðið óbeinn þáttakandi við 

slíkar aðstæður. Í frétt sem birtist á vefmiðlinum Vísi.is þann 19. mars síðastliðinn og heitir 

Nasistar jafnt sem umhverfissinnar eignað sér Jón Sigurðsson.122  Í fréttinni er fjallað um 

gagnrýni á mótmælendur í kjölfar þess að þeir hengdu skilti á Jón Sigurðsson. Á skiltið var 

skrifað á ensku; „Im surrounded by marvelous people“ eða ég er umkringdur stórkostlegu 

fólki. Gagnrýnin birtist á persónulegum samfélagsmiðlum þeirra Páls Magnússonar 

þingmanns fyrir sjálfstæðisflokkinn og Hannesar Hólmsteins Gissurarsonar 

stjórnmálafræðiprófessors. Páll segir að þetta framferði sé til háborinnar skammar og 

birtir mynd á Facebook síðu sinni og spyr hvort að umgengnin sé í boði Reykjavíkurborgar. 

Hannes tístar á Twitter að það sé óþolandi að hælisleitendur frá Nígeríu óvirði minningu 

Jóns Sigurðssonar á Austurvelli og misnoti íslenska fánann. Þorsteinn Víglundsson 

þingmaður Viðreisnar furðar sig á kvörtunum núverandi og fyrrverandi þingmanna þar 

sem þeir telja að vegið sé að heiðri Jóns Sigurðssonar. Þorsteinn bendir á að þetta sé ekki 

í fyrsta skipti sem Jón hafi verið virkur þátttakandi í ýmsum mótmælum á Austurvelli. Hafi 

klæðst álpappír til að mótmæla stóriðju og bleikum kjól til stuðnings kynjajafnrétti. 

Þorsteinn segir að þetta ætti ekki að koma á óvart því að Jón er einn þekktasti 

mótmælandi þjóðarinnar. Það sé ekki móðgun við arfleið Íslendinga sem þjóðar þó að Jón 

fái tímabundið hlutverk í mótmælum. Austurvöllur og styttan af Jóni sé táknmynd 

sjálfstæðis og frelsisbaráttu þjóðarinnar.  

Hvað varðar framferði mótmælanda segir Halldór Blöndal, fyrrverandi forseti 

Alþingis, í frétt á DV, „að klifra upp á Jón og hengja upp á hann drasl sé ofbeldi við „okkar“ 

tilfinningar.“ Það að vaða upp á þann mann sem Íslendingum þykir vænst um, sem er 

stærsta nafn okkar í sjálfstæðisbaráttunni.123 Halldór fór um svæðið og var sagt að honum 

hefði verið heitt í hamsi og skammast. Halldór segir að honum hafi fundist þetta 

                                                        
122 https://www.visir.is/g/2019190318702 
123https://eyjan.dv.is/eyjan/2019/03/18/halldori-blondal-heitt-hamsi-og-skammadi-motmaelendur-
austurvelli-thetta-er-ofbeldi-vid-okkar-tilfinningar/ 

https://www.visir.is/g/2019190318702
https://eyjan.dv.is/eyjan/2019/03/18/halldori-blondal-heitt-hamsi-og-skammadi-motmaelendur-austurvelli-thetta-er-ofbeldi-vid-okkar-tilfinningar/
https://eyjan.dv.is/eyjan/2019/03/18/halldori-blondal-heitt-hamsi-og-skammadi-motmaelendur-austurvelli-thetta-er-ofbeldi-vid-okkar-tilfinningar/
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óviðkunnanlegt því að honum þætti vænt um Jón Sigurðsson og minningu hans. Honum 

hafi líka fundist það ósmekklegt að einhver maður, hafi sagt við sig að Jón Sigurðsson hafi 

verið ómerkilegur maður, en það væri ekkert við því að gera. Halldór undrast fjarveru 

lögreglunnar og segir að hún hefði eflaust verið kölluð til ef menntskælingar hefðu gert 

það sama. Halldór er á þeirri skoðun að hælisleitendur eigi bara að sýna „okkur“ kurteisi. 

Ef hann væri að leita hælis í öðru landi myndi hann ekki byrja á því að sýna yfirgang og 

með þessu athæfi hafi minning Jón Sigurðssonar verið svert. Deginum áður þann 18. mars 

2019 birtist frétt þar sem skrif Björns Bjarnasonar á vefsíðu hans eru rædd.124 Björn telur 

að óþrifnaður fylgi mótmælendum á Austurvelli og að borgarstjóri hafi leyft að breyta 

Austurvelli í tjaldsvæði og styttunni hafi verið breytt í snaga fyrir mótmælaspjöld.  

Það má eflaust segja að Jón hafi lögheimili í Reykjavík og með staðsetningu styttunnar 

í nálægð við Alþingi, verður styttan alltaf sá punktur sem gefur tækifæri til þess að komast 

eins nálægt ríkisvaldinu og hægt er. Á meðan líkneski Jóns dvelur í Reykjavík mun svipur 

hans vera þáttakandi í þeim málum sem eru í brennidepli hverju sinni í þjóðfélaginu. Jón 

Sigurðsson starfaði ekki í nafni neins stjórnmálaflokks, en pólitísk áhrif og gerjun í þeim 

efnum eru greinanleg í kringum það minningastarf sem umlykur persónuna Jón 

Sigurðsson og störf hans. Hver eru þá hin pólitísku öfl? Þau tengjast öðrum þræðinum 

sem má greina í starfi Safns Jóns Sigurðssonar og málefnum Hrafneyrarnefndar. Það snýr 

að úrvinnslunni í samfélaginu, persónum og leikendum og stjórnsýslunni hverju sinni.  

Það sem þjóðin framleiðir og byggir í kringum minninguna og viðtölin sem rakin hafa 

verið í þessari ritgerð gefa ágætis sýn á.  Hvers konar starf fer fram og á hverju er verið að 

byggja á? Það má taka undir með Peter Weiss viðmælanda mínum að það sé svo margt 

„geðklofið“ á Hrafnseyri. En þegar þegar gestir sem koma á staðinn vilja kynnast eða 

fræðast um uppruna Jóns Sigurðssonar á það í erfiðleikum með að greina á milli, hvað sé 

nýtt og hvað sé gamalt. Eða með öðrum orðum, hvað sé upprunalegt og hvað sé 

tilbúningur. Hefur slíkt framsetning á hlutunum ekki eitthvað um áreiðanleika að segja, 

þegar aðilar taka sig saman og smíða til það sem þarflegast þykist hverju sinni? Vert er að 

rifja upp röksemdir Ásgeirs Ásgeirssonar þegar hann vill að þjóðin taki sig á í að minnast 

manna sem hafa forna frægð að baki.  Ef til vill hefur Ásgeiri fundist það „geðklofið“ að 

                                                        
124 https://www.visir.is/g/2019190318849/bjorn-telur-othrifnad-fylgja-motmaelendum-a-austurvelli 
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einhver hafi verið að selja ánamaðka á fornum rústum bæjarstæðis fyrsta 

landnámsmanns Íslands í Reykjavík.  

Á Safni Jóns Sigurðssonar má greina tvennt. Inntak arfleiðarinnar er til staðar. Þar sem 

haldið er utan um atburði sem þjóðin vill minnast, söguna sem lýsir fortíðinni og gefur 

komandi kynslóðum færi á því að tengja við og upplifa hvað það var sem liðið er. 

Mannfólkið byggir söfn á minningum, veltir upp hlutum og myndum, grúskar og sýslar í 

fortíðinni. Í umfjölluninni um minningarsöfn kom fram hugtak að slík söfn væru 

hugmyndafræðileg fjárfesting lifandi fólks í fortíðinni. Fólki er tamt að rifja upp, og leita í 

ræturnar. Líkt og í ættfræðinni þegar leitað er eftir tengslum við löngu látið fólk. En þar 

liggur hundurinn grafinn. Það er ekki hægt að búast við endurgjöf frá fortíðinni eða 

samtali við þá sem hafa kvatt þessa jarðvist. Það þarf að búa eitthvað til svo að inntakið 

virki. Þáttur safns Jóns Sigurðssonar er einn liður í að skapa sjálfmynd þjóðarinnar og 

skilgreina þjóðina. Kynni þjóðarinnar af manninum Jóni Sigurðssyni er það sem 

sameiginleg túlkun þjóðarinnar hefur sameinast um að þekkja og kynnast. Samviska 

samfélagsins segir að það megi ekki gleyma þeim sem hafa barist fyrir uppgangi 

þjóðarinnar. Þó löngu látinn sé á Jón enn erindi við þjóðina og það er eitthvað sem þjóðin 

hefur ákveðið sjálf en verið misvirk í að bjóða uppá og taka þátt í. Þjóðin kemur þannig 

fyrir að hún er svolítið partýdýr. Vill helst vera með Jóni þegar hann á afmæli og heldur 

veislur honum til heiðurs. Í slíkum veislum er viðbúið að tekist sé á. 

Allt frá upphafi hafa verið skiptar skoðanir um starfsemina og uppbyggingu á 

Hrafnseyri og svo er enn. Fléttast hafa saman ólík áform líkt og í dæminu um byggingu 

minningarkapellu á staðnum og að burstabærinn hafi risið og ráðist í framkvæmdir án 

þess að ráðfæra sig við fornminjanefnd. Að búa til gervifornminjar hafði ekki heyrst oft 

áður. Eiríkur segir að burstabæinn hafi verið byggður af vanefnum og Finnbogi segir að 

bærinn sé bara klambur og í engum hlutföllum. Jafnframt segir hann að ferðamenn sem 

komið hafa á staðinn og þeim sagt frá bænum, að það hafi orðið til þess að  þeir hafi ekki 

viljað sjá meir.  

Erfitt er að segja hvort að þessi neikvæðu viðhorf litist af því að staðurinn sé 

einfaldlega ekki nægilega tengdur Jóni Sigurðssyni þó að hann hafi fæðst þar eða hvort 

að það sé landfræðileg staða Vestfjarða sem „out of nowhere“ eða á hjara veraldar eins 

og sumir viðmælendur mínir komust að orði. Það hefur verið vottur af vantrausti, til 
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dæmis þegar Ásgeir barðist fyrir því að koma á laggirnar heimavistarskóla voru þingmenn 

á því að hann ætlaði að fá peninga til þess í nafni Jóns Sigurðssonar. Háskólasamfélagið 

líkt og einhver aflvaki eins og það er nefnt taldi það óráðlegt að prófessor embættið yrði 

fyrir vestan. Páll Björnsson sagði að háskólinn hafi leikið ákveðinn leik. Eiríkur Finnur talaði 

um svik.  

Á meðan stytta Jóns Sigurðssonar við Austurvöll er miðpunktur í samtímapólitískum 

átökum og nefnd skipuð af núvernadi forsætisráðherra leitar til málsmetandi fólks um 

framtíðarhugmyndir um hlutverk Hrafnseyrar, eru merkileg tíðindi að berast úr Arnarfirði. 

Í Dýrafjarðargöngum hefur síðasta haftið verið sprengt.125 Göngin munu stytta leiðina til 

Reykjavíkur um 27 kílómetra. Frá gangnaopinu Arnarfjarðarmegin verða rúmlega 30 

kílómetra til Hrafnseyrar. Landfræðilega stendur Hrafnseyri aftur fyrir tímamótum. Fyrst 

var það þegar sjósiglingar lögðust af, síðar þegar Hrafnseyrarheiðin tengdi saman norður 

hluta Vestfjarða við Hrafnseyri og nú er staðurinn í þeirri stöðu að það verður 30-40 

mínútna akstur í botnlangann sem myndast þegar ekið er til Hrafnseyrar. Það er spurning 

hvort að staðurinn styrkist við þessar breytingar og hvort að breytingar á vegasamgöngum 

opni fyrir frekari aðgengi að staðnum. Hitt er að segja um hvort að þessar breytingar 

kortleggi staðinn í huga stjórnvaldavalda betur en það mun tíminn einn leiða í ljós. Lífið 

gengur sinn vanagang á Hrafnseyri. Líkt og í Múmíndal þá vakna allir til vorsins og 

staðarhaldarinn fer á stjá og færir staðinn í sumarbúninginn. Hringrásinni fylgir 

ferðamannastraumur, hátíðarhöld, vöfflubakstur, viðhald á sýningu og vangaveltur um 

framtíð og stefnumótun Hrafnseyrar.  

Þegar stefnumótun staðarins frá árinu 2007 er skoðuð er læðist að manni sú hugsun 

að eitthvað sé brotið í tengslum við minningastarfið í tengslum við Hrafnseyri og Jón 

Sigurðsson. Áratugum síðar er enn verið að ræða sömu hlutina árið 2019. Rýnifundurinn 

á Grand Hótel í byrjun maí 2019 er í raun endurtekning á efni og hugmyndum sem fyrir 

löngu síðan hefur komið fram annarsstaðar. Það er þar með kannski ekkert skrýtið að 

núvernadi staðarhaldari að Hrafnseyri, Valdimar Halldórsson, telji að störf og tillögur 

nefndarinnar muni litlu breyta. Það er ómögulegt að segja hvers vegna Hrafnseyri nær 

ekki að fóta sig betur í stjórnsýslunni en að ræða sömu málin aftur og aftur á nokkra ára 
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fresti hjálpar ekki til. Þrátt fyrir velvilja og tilraunir eru starfsskilyrðin á Hrafnseyri erfið og 

þá er ekki einungis hægt að skella skuldinni á fjarlægðina.  

Ljóst er að með starfi sínu hefur Hrafnseyrarnefnd með framkvæmdum á Hrafnseyri 

búið til sögusvið. Söguvið þar sem stuðst er við sögulega vitneskju. Hrafnseyri hefur orðið 

að stað sem við getum tengt við Jón Sigurðsson á margan hátt þótt sumt sé bogið og snúið 

í þeim byggingum sem eru á staðnum. Þetta eru rými sem eiga að færa fólk nær sögunni 

um Jón Sigurðsson eða gera aðgang þjóðarinnar og þeirra ferðamanna sem sækja 

Hrafnseyri heim betri. Ef ekkert hefði verið gert á staðnum eða með staðinn, hefði í 

kjölfarið mögulega fækkað þeim möguleikum sem hægt hefði verið nota til að þess að 

miðla sögu þjóðarinnar. Hefði Hrafnseyri þá bara verið tungllandslags Arnarfjarðar með 

þúfum, lækjum og grösum og þar með enginn sjáanleg stórvirki utanum sögulegu 

minningarnar um það sem eitt sinn var í Arnarfirði?  

Kannski má segja að minningarstarf um Jón Sigurðsson hafi verið og sé enn á flakki.  Í 

spjalli mínu við Guðfinnu Hreiðarsdóttur á héraðsskjalasafni Ísafjarðar sagði hún að henni 

fyndist Jón, óskabarn þjóðarinnar verða orðinn að ómaga sem enginn vill eiga. Þó að 

stjórnsýslan hafi veg og vanda að minnast Jóns á afmælis og ártíðardögum, þá virðist það 

vera svo að það sé erfitt að finna honum varanlegan stað innan stjórnsýslunnar. Hvort 

kenna megi pólitískum brag nefndarinnar um, eða hvort að nefndin hafi einfaldlega verið 

ofvaxið áhugamál einstakra manna um minningu Jóns Sigurðssonar. Orsök og afleiðing 

sjálfstæðisbaráttunnar. Það sem lýsir þessu ástandi ágætlega er þegar Jón týndist í 

netheimum eins og rætt var um á rýnifundinum. Vefsíðu sem eflaust mikið hafði verið 

kostað til á sínu tíma. Vandamálið er að það virðist ekki neinn vilja bera alfarið ábyrgð á 

Jóni og sameina þá staði sem honum tengjast undir einn hatt minningarinnar um hann. 

Fréttmaðurinn Dan Rather skrifaði á Twitter um bruna Notre Dame, að við brunann 

hafi ör birst í tengingu okkar við fortíðina, framtíðina og við hvort annað. Heimsbyggðin 

eða Ísland. Fortíðin mun alltaf finna sér leið til þess að hreyfa við, til þess að fá fólk til að 

endurspegla, stoppa og staldra við og hugsa.   
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