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Útdráttur 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er að kanna viðhorf og hvata þeirra einstaklinga sem eiga eða 

gætu hugsanlega búið yfir menningarminjum, til minjaverndar. Upplýsingum er aflað með 

viðtölum við einstaklinga en einnig er starfsemi Minjastofnunar Íslands skoðuð, en 

stofnunin sinnir umfangsmiklu lögbundnu eftirlits- og ráðgjafahlutverki vegna 

minjaverndar á landinu öllu. Fleiri dæmi um menningarminjar sem gætu talist utan 

minjaverndunarferlis, voru einnig skoðuð til þess að gefa frekari mynd af stöðunni. 

Rannsóknin byggist að mestu leiti á frásögnum þessa aðila. Leitast er eftir því að greina 

frásagnir einstaklinganna og stofnana og litið þannig á að frásagnir af menningarminjum 

sé einn af hornsteinum minjaverndar. Viðmælendur tjá sig um þessi málefni í viðtölum og 

reynt er að varpa ljósi á hvernig mismunandi frásagnir geta opnað fyrir góðan eða jafnvel 

betri skilning á  samskiptum aðila sem sinna minjavernd með einhverjum hætti.  
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Abstract 

 

The topic of the thesis examines attitudes and motivations of individuals who own, or 

could possibly possess, cultural heritage, for the sake of protection. The thesis is based 

on interviews with individuals and the activities of the Cultural Heritage Agency of 

Iceland. The Agency performs extensive statutory regulatory and advisory functions for 

the protection of the country's heritage. Other examples of cultural monuments that 

could be considered outside of the antiquities process are also examined in the thesis to 

address the complexities of the work of protecting cultural heritage. The research is 

framed theoretically within notions about the importance of narratives in heritage work. 

It is concluded that different narratives can open up a good or even better understanding 

of the interactions of parties who are engaged in protective work of cultural heritage. 
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Formáli  

 
Ritgerð þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni til MA gráðu í safnafræði við Háskóla Íslands. 

Leiðbeinandi ritgerðarinnar er Sigurjón Baldur Hafsteinsson, prófessor við 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. Honum færi ég innilegar þakkir fyrir innblástur, traust, 

aðstoð og hvatningu. Öllum þeim er tóku þátt í þessari rannsókn og veittu mér aðstoð, 

færi ég miklar þakkir. Sérstaklega viðmælendum mínum öllum, en án þeirra hefði 

auðvitað lítið orðið úr þessu verkefni. Síðast en ekki síst vill ég þakka dætrum mínum og 

konu minni, fyrir ómetanlegan stuðning.  
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1 Inngangur 

Það var um haustið 2018 sem að komið var að vettvangsferð í námskeiði sem ég sat í 

safnafræði við Háskóla Íslands. Stefnan var tekin í Eyjafjarðarsveit, Norðurlandi, í þeim 

tilgangi að heimsækja Smámunasafn Sverris Hermannssonar. Ætlunin var að vinna þar í 

nokkra daga. Einnig stóð til að heimsækja ýmsa nærliggjandi og áhugaverða staði, en 

gistingu fékk hópurinn á Lamb Inn, sem er einkarekin ferðaþjónusta að Öngulstöðum. Þar 

er boðið upp á svefnstað, veitingar og margt annað sem áhugasamir ferðamenn gætu haft 

gagn og gaman af og nutum við góðs af því framboði á meðan á dvölinni stóð. 

Að Öngulstöðum búa Jóhannes Geir Sigurgeirsson, bóndi og Ragnheiður Ólafsdóttir, 

umhverfisstjóri hjá Landsvirkjun. Ásamt ættingjum sínum, sem búa einnig á staðnum, 

halda þau utan um og reka ferðaþjónustuna. Íbúðarhúsnæði þeirra hjóna er einn af þeim 

bæjum er bera nafnið Öngulstaðir, en í sama húsi stendur Gamli Bærinn, eins og þau kalla 

hann. Eftirfarandi lýsingu má finna í grein Bændablaðsins, en tilefni hennar var afhending 

hvatningarverðlauna Búnaðarsambandssins árið 2014, en þau hlutu Lamb Inn og Gamli 

bærinn: 

Gamli bærinn er merkilegur í byggingasögulegu tilliti, er einstakt vitni um 

byggingarstíl 19. aldar, þegar fólk til sveita aflagði torfbæi og byggði ný hús. Innviðir 

eru ótrúlega heillegir og hafa staðist tímans tönn, en hluti þessa húss er allt frá fyrri 

hluta 19. aldar. Í Gamla bænum var að finna helsta samkomusal sveitarinnar og var 

hann daglegu tali kallaður Leikhúsið. Þar voru sett upp leikrit og haldnar veislur. 1  

Hópurinn fékk að kíkja í heimsókn til Jóhannesar og Ragnheiðar, þar sem þau gáfu 

greinagóðan fyrirlestur um hvernig þau umbreyttu hluta af húsinu, gerðu upp og breyttu 

í íbúðarhúsnæði með öllum nútíma þægindum. Þau ræddu einnig og sýndu hópnum 

Gamla bæinn. Húsið er afar heillandi staður, ekki síst því að innanstokksmunir eru margir 

og fjölbreyttir og er húsið nánast fullinnréttað; allt frá húsgögnum yfir í föt, verkfæri og 

annað smálegt. Auðvelt er að fá á tilfinninguna að heimilisfólk hafi rétt skroppið frá, og 

að bærinn standi auður um stund. Það kom mér á óvart hversu umfangsmikið og stórt 

húsið er. Herbergi eftir herbergi birtast gestum og öll hafa þau sína sögu að segja. 

 
1 Lamb Inn og Gamli bærinn á Öngulstöðum, 2015, 28 
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Eftir að hafa skoðað húsið í dágóða stund, fóru hjónin með hópinn niður í grunn 

norðurhluta Gamla bæjarins. Þar fyrst mátti segja að forvitni mín hafi verið vakin fyrir 

alvöru. En í kjallaranum, í smá skímu nokkurra farsímaljósa, gaf að líta stein- og 

torfhleðslur. Þarna voru minjar af einhverju mun eldra en því sem var fyrir ofan okkur. 

Samkvæmt lýsingum þeirra hjóna voru þetta minjar sem þörf var á að rannsaka, en fyrir 

utan þeirra eigin rannsóknir hafði engin eiginleg rannsókn farið fram á þessum grunni 

hússins. Þegar út í dagsljósið var komið á ný, voru hjónin kvödd og þakkaði hópurinn 

kærlega fyrir sig. Hughrifin sem ég upplifði í þessari heimsókn sóttu að mér. Ekki bara það 

sem fyrir augu bar í kjallaranum, heldur allur bærinn og það sem hann innihélt. Það sem 

vakti einnig forvitni mína var með hvaða hætti þau Jóhannes og Ragnheiður sögðu frá 

þessu mikla verkefni sem þau höfðu í höndunum. Ég velti því fyrir mér hver hvati þeirra 

og viðhorf var gagnvart þessu stóra verkefni. Verkefni sem hafði augljóslega tekið mikla 

orku, tíma og fjármagn til þess að geta litið dagsins ljós. Og enn var ekki allt komið fram í 

dagsljósið, líkt og væntingar þeirra – og reyndar mínar einnig – um að hulunni yrði lyft af 

af sögu grunns hússins í kjallara þess og að þeim og mér yrði sögð sú saga.  

Á svipuðum tíma og heimsóknin átti sér stað hafði ég lesið bók eftir Ragnar Helga 

Ólafsson sem heitir Bókasafn föður míns. Hún kom út árið 2018 og vakti áhuga minn. Efni 

bókarinnar eru hugleiðingar Ragnars Helga sem vöknuðu þegar hann tók sér fyrir hendur 

það verkefni að ganga frá bókasafni föður síns, ÓIafs Ragnarssyni bókaútgefanda, að 

honum látnum. Verkefni Ragnars var hliðstætt við það sem ég hafði tekist á við sjálfur 

eftir að foreldrar mínir voru bæði látin og bókasafn þeirra þurfti á nýjum stað að halda. 

Svipaðar aðstæður má eflaust finna víða í þjóðfélaginu, enda Íslendingar bókelsk þjóð upp 

til hópa ef marka má frásagnir þeirra sjálfra af sjálfum sér. Frásögn og frásagnarstíll 

Ragnars Helga í bók hans komu upp í hugann á mér á meðan á heimsókninni að 

Öngulstöðum stóð og eftir að henni lauk. En af hverju var það? Hvernig gat efni bókarinnar 

tengst inn í hugleiðingar um starf þeirra Jóhannesar og Ragnheiðar að vernda hluti, 

vernda minjar og hvað átti efni bókarinnar sameiginlegt með þessum hugsunum? Bók 

Ragnars fjallar um bækur; tilfinningasamband fólks við bækur, bækur sem skráningartæki, 

bækur sem skraut, bækur sem bjargvætti en einnig hvernig bækur eru uppspretta 

vandræða. Mig langar til að gefa Ragnari orðið, en hér fjallar hann um samband manns 

við hluti og hvaða augum hann getur litið gamla og nýja hluti, eyðingu þeirra eða 

endurnýjun: 
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Að greina nákvæmlega hvar á rófi sköpunar og eyðingar hlutir (eins og bækur til 

dæmis), fólk eða hugmyndir liggja er auðvitað ekki alltaf auðsótt. Þó virðist manni að 

það sem er að skapast og lifna sé oftar en ekki hávaðasamara, bjartara, hvellara, 

hreyfanlegra en hitt sem er að hnigna og eyðast. Það sem er að hverfa, það sem 

stefnir í átt að eyðingu, það hreyfist hægar, er dekkra, myrkara, þögulla. Hvort 

mönnum fellur betur sem dægrastyttingu að horfa á það sem ærslast og stækkar eða 

hitt sem þokast og minnkar, það ræðst líklega af upplagi hvers og eins, dagsforminu 

og einhverri dularfullri stillingu í sálinni, stillingu sem  fæstir kunna skil á og geta því 

síður stjórnað.2 

Mér þykir þetta áhugaverðar pælingar sem lýsir vel óræðri tilfinningu sem ég ímynda 

mér að margir hverjir þurfa að höndla þegar þeirra standa frammi fyrir minjum eða 

einhverju gömlu. Mögulega hef ég upplifað þessa „dularfullu stillingu í sálinni“ þegar ég 

heimsótti Öngulstaði og rak mig síðar til að íhuga hvort ég gæti kunnað einhver skil á 

henni og mögulega haft einhverja stjórn á henni. Í huga mínum hafði myndast sterk 

tenging á milli hugmyndarinnar að þessari ritgerð og þeim hugleiðingum sem Ragnar Helgi 

fjallar um í bók sinni. Hún hjálpar mér að varpa ljósi á hvatann sem að baki liggur þegar 

ákvörðunar er þörf; þegar einstaklingar þurfa að velja á milli sköpunar eða eyðingar; 

breyta fjósi í gufubað eða brjóta niður allt og slétta fyrir bílastæði. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að líta á ólíkar frásagnir stofnana og einstaklinga er 

varða menningarminjar og greina áskoranir sem þessir aðilar standa frammi fyrir á 

grundvelli þeirra. Litið er svo á að starfsmenn stofnana á sviði menningarminja iðki (e. 

practice) ákveðna gerð frásagna sem séu ópersónulegar (s.s. vísun í lög og reglur) en um 

leið leiti leiða til að tengjast persónulegum frásögnum einstaklinga sem hafa með ýmsum 

hætti menningarminjar í sinni umsjá. Á móti er jafnframt litið svo á að einstaklingar iðki 

persónulegar frásagnir þegar kemur að menningarminjum í þeirra umsjá, og standi 

frammi fyrir ýmsum áskorunum þegar kemur að því að tengjast frásögnum stofnana sem 

hafa umsjón með menningarminjum. Megin rannsóknaspurningar ritgerðarinnar eru:  

1. Hver eru helstu einkenni frásagna, annars vegar opinbera stofnana á sviði 

menningarminja og svo hins vegar einstaklinga sem hafa menningarminjar í 

sinni umsjá? 

 
2 Ragnar Helgi Ólafsson, Bókasafn föður míns, 123-4. 
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2. Er samtal á milli opinberra aðila og einstaklinga? Á hverju byggja þau samtöl í 

frásagnarlegu tilliti? 

3. Hver eru viðhorf einstaklinga til minjaverndar sem hafa menningarminjar í sinni 

umsjá?  

Til þess að varpa ljósi á svör við spurningunum hafði ég samband við einstaklinga og 

stofnanir og tók við þau viðtöl. Ég ákvað að einbeita mér að þeim stöðum sem ég hafði 

greiðan aðgang að; Stöpum á Vatnsnesi, Svínadal í Skaftártungu og Öngulstöðum, en þeim 

hef ég þegar nefnt hér að framan. Þetta urðu í heildina þrjú djúpviðtöl við einstaklinga og 

eitt við Minjastofnun Íslands. Til þess að gefa aðeins víðari mynd af efninu þá bætti ég við 

nokkrum viðtölum við einstaklinga sem eiga það sameiginlegt að hafa komið að eða starfa 

að minjavernd. 

Þegar hugmyndin að verkefninu var orðin aðeins örfárra mánaða gömul og 

uppbygging þess að skýrast, þá varð mér ljóst að með því að nota mína eigin vini og 

ættingja sem viðfangsefni, gæti ég mögulega komið þeim í vandræði með skrifum mínum 

eða upplýsingum sem hér gætu komið fram. Eða gert líf þeirra leiðinlegt (eins og 

forstöðumaður Minjastofnunar kallaði það í viðtali okkar). Í fyrstu bægði ég þessari 

hugsun frá mér á þeim forsendum að þetta væri nú bara dramatík og óþarfa áhyggjur. En 

þegar öllum viðtölum var lokið og ég hugsaði til baka, áttaði ég mig á að ég hefði beitt 

sjálfan mig ritskoðun í framkvæmd sumra viðtalanna. Ég hafði í raun, leynt og ljóst, reynt 

að nefna ekki á nafn eða gefa upp staðsetningar, þegar ég talaði til dæmis við 

Minjastofnun. Hugsanlega hafði ég áhyggjur af því að þegar allt væri komið út, ritgerðin 

væri komin á netið, þá gæti – bara hugsanlega gæti- einhver skoðað hvað kom þar fram, 

og ákveðið að kanna aðeins betur hvað leynist, til dæmis í jörðunum á Stöpum, 

Öngulstöðum eða Svínadal. Hvað þá? Væri það ekki á minni ábyrgð? Hvað átti ég að gera? 

Hérna erum við komin að grundvallaratriðum faglegrar rannsóknarvinnu og 

spurningum um heiðarleika –sem tengjast sjálfum mér og ekki síst, samfélaginu öllu. Er 

það ekki einmitt siðferðileg skylda fræðilegra rannsókna að vinna af heilindum, miðla 

upplýsingum og segja satt? Ef ég skyldi ákveða að fegra hlutina, niðurstöðurnar og leyna 

upplýsingum, rugga ekki bátnum, passa að allir séu glaðir og vinir; er ég þá ekki einmitt 

að viðhalda þessari tómarúmi sem mig grunar að sé nú þegar til staðar? Tómarúm á milli 
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almennings og kerfisins sem er tilkomin vegna samskiptaleysis. Stofnanir eru ekki 

persónur, en persónur búa til stofnanir. Þess vegna geta þær aldrei orðið fullkomlega 

hlutlausar í sínum frásögnum eða samskiptum, þrátt fyrir lögin og reglurnar sem eiga að 

vera þeirra leikreglur og handrit. 

Þessi ritgerð er afrakstur þessara hugmynda og ákvarðana minna um að vera trúr 

minni sannfæringu, því að ef það er eitthvað sem ég veit að þá er það efni ritgerðarinnar 

er ekki gefið út í þeim tilgangi að sverta orðspor nokkurs manns, né heldur að varpa 

neikvæðri athygli á viðfangsefnin.  

Ritgerðin er þannig uppbyggð að fyrst verður hugað að því að skoða nokkrar 

kenningar um frásagnir og reynt að skýra hvað felur í sér. Næsti kafli er helgaður 

Minjastofnun Íslands, þar sem farið verður yfir viðtal sem tekið var við forstöðumann 

hennar og sviðsstjóra minjavörslu. Líkt og í öllum viðtölum í ritgerðinni, er sérstakri athygli 

beint að frásögnum og tjáningu er varðar menningarminjar. Í öðrum kafla verður svo farið 

yfir viðtöl við einstaklinga sem, vegna stöðu sinnar og reynslu, geta hjálpað til að varpa 

ljósi á stöðu minjaverndar frá sjónarhorni einstaklinga sem setið hafa beggja megin við 

borðið og unnið að minjanvernd á vegum stofnana og á eigin vegum. Þau eru Uggi 

Ævarsson, minjavörður Minastofnunar Íslands á Suðurlandi, Vera Roth, verkefnastjóri 

menningarmála hjá Kirkjubæjarstofu á Kirkjubæjarklaustri, Anitu Elefsen, safnstjóri 

Síldarminjasafns Íslands og Örlygur Kristfinnsson, fyrrverandi safnstjóri og stofnandi 

Síldarminjasafnsins á Siglufirði. Þriðji kafli er svo helgaður viðtölum við þrjá 

aðalviðmælendur rannsóknarinnar; þau Jóhannes Geir Sigurgeirsson og Ragnheiði 

Ólafsdóttur á Öngulstöðum í Eyjafirði, Kjartan Sveinsson og Maríu Huld Markan 

Sigfúsdóttir á Stöpum á Vatnsnesi og svo Ragnar Kjartansson og Ingibjörgu 

Sigurjónsdóttur í Svínadal í Skaftártungu. 
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2 Hugleiðingar um frásagnir; verðmætamat, valdabarátta og lögin 

Um það vitnuðu margar bækur í bókasafni föður míns að í heiminum er mikill missir. 

Þjóðlegi fróðleikurinn, með öllum sínum tjónum, töpum umhleypingum, slysum, 

mannfelli, harmi, hremmingum og almennu hversdagslegu lánleysi, sannar svo ekki 

verður um villst að þessi missir er heldur ekki nýtilkominn. Það er skrýtið, eiginlega 

óskiljanlegt – miðað við hvað mannkynið hefur hlotið mikla þjálfun í þessu í gegnum 

aldir og árþúsundir þróunarsögunnar – hversu frámunalega slöpp við erum, sem 

tegund, í því að sleppa takinu af því sem hverfur okkur og glatast, því hvers tími er 

liðinn3 

Það eru margar leiðir til þess að fjalla um og hugsa um frásagnir. Frásagnir birtast okkur 

um allt, þær eru hluti af daglegu lífi okkar. Þær eru í samtölum okkar á milli. Þær taka 

einnig á sig hefðbundnar myndir í formi bókatexta, frétta, mynda, athafna, reglna og ekki 

síst laga. Það er einnig hægt að finna frásagnir í hlutum í kringum okkur og byggingum. 

Flest könnumst við við að geta sagt sögur af gripum í okkar eigu, sem til dæmis segja frá 

uppruna hans eða ferðalagi. Í grein þjóðfræðingsins Terry Gunnell, „An Invasion of 

Foreign Bodies: legends of washed up corpses in Iceland“ segir hann frá því að frásagnir 

geti verið leiðarvísir fyrir fólk og orðið jafnvel að lífsreglum. Sem dæmi tekur hann sögur 

sem sagðar voru vegna líkreka við strendur Íslands hér á öldum áður: 

Arguably, for many listeners at the Icelandic kvöldvaka og the Faroese kvöldsetan in 

the past, folk legends served as a kind of map. On one side, they reminded people of 

placenames and routes, and gave historical depth to these surroundings, populating 

them with ghosts and other beings of various kinds. On the other, they served as a 

map of behaviour, underlining moral and social value sand offering examples to 

follow or avoid.4 

Samkvæmt því sem Terry Gunnell segir felst gjarnan boðskapur í þessum sögum – og 

auðvitað öðrum sem sagðar eru. Sögurnar eru einskonar kort af nafngreindum 

staðháttum og leiðum, gefa tímalega dýpt á hluti og viðburði sem átt hafa sér stað á 

tilteknu svæði, en um leið, segir Terry, eru sögurnar leiðbeinandi í siðferðilegum og 

félagslegum efnum, segja til um það hvernig fólk eigi að hegða sér og hvað beri að varast. 

Frásagnir, má því segja, eru því mikilvægar rásir sem leiða áfram skoðanir, reglur og sögu 

manna, eða hluta. En eins og þær eru gagnlegar, þá má allt eins misnota þær. 

 
3 Ragnar Helgi Ólafsson, Bókasafn föður míns, 175. 
4 Gunnell, An Invasion of Foreign Bodies: legends of washed up corpses in Iceland, 1. 
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Í bók sinni Curated Stories: the uses and misuses of storytelling, fjallar Sujatha 

Fernandes um það sem hún kallar stýrðar frásagnir (e. curated storytelling). Þær eru 

gjarnan vel útfærðar og leikstýrt af þeim sem boðskapur þeirra styrkir, eða ætti að styrkja. 

Fernandes tekur sem dæmi frásagnir fólks úr minnihlutahópum sem notaðar voru af þeim 

sem stýrðu kosningabaráttu Barack Obama í Bandaríkjunum., 2007. Þessar raddir áttu að 

tala til þessa sama minnihlutahóps og skapa þannig traust þar á milli og þar með afla 

Obama atkvæða. Obama var þarna að nýta sér raddir úr minnihluta til þess að tala 

„þeirra“ máli, á þeirra „tungu“, en þessar frásagnir voru það sem nefnt var í byrjun; 

leikstýrðar. Raunverulegur tilgangur þeirra var að veita einum manni brautargengi í 

kosningabaráttu. Engin trygging var fyrir því að þeir sem ljáðu baráttunni sína rödd, 

myndu ganga frá borði nokkurs bættari. Þetta kallar Fernandes misnotaðar frásagnir. Hún 

telur jafnvel að frásagnirnar hafi laumað sér inn í stjórnkerfið. Hún orðar þetta svo: „This 

mode of curated storytelling has extended deep into contemporary social life and political 

culture and institutions5. Er orðræðan um menningarminjar á Íslandi hugsanlega stýrð 

frásögn til þess að hún nýtist stjórnsýslunni best, og geti þannig forðast deilur eða árekstra 

milli almennings og fagmanna? Væri hægt að sjá þess merki með því að rýna í 

frásagnarhefð þeirra aðila sem að minjavernd koma ?  

Stýrðar frásagnir, heldur Fernandes fram í bókinni, hafa fengið aukið vægi á 

undanförnum árum og er að hennar mati eitt af einkennum samtímans. En hvað hefur 

það með viðfangsefni ritgerðarinnar að gera? Til að svara því er hægt að grípa til skrifa 

Nigel Walter, en hann kynnir til sögunnar í samhengi við minjavernd húsa frásagnir sem 

aðferð við varðveislu þeirra. Skrif hans má því líta á sem enn eitt merkið um gildi frásagna 

í samtímanum.  

Nigel Walter er arkitekt sem hefur sérhæft sig í umræðu um varðveislu húsa, en í grein 

sinni „From values to narrative: a new foundation for the conservation of historic 

buildings“, fjallar hann um mat byggt á frásögnum (e. narrative-based conservation 

philosophy), og hvernig þannig megi taka inn í myndina mun fleiri þætti en eingöngu það 

sem snýr að beinum verðmætum. Þetta viðhorf er mótleikur gegn þeirri aðferðafræði sem 

algeng er í verðmætamati á menningarminjum í dag, þar sem upprunaleiki, sögulegt 

mikilvægi og möguleikar í nýtingu ferðaþjónustu vega þungt. Watson leggur til aðra leið 

 
5 Fernandes, Sujatha, Curated Stories, 6.  
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til þess að hugsa þetta verðmætamat, þar sem að samtal okkar og menningarminja gæti 

haldið áfram, og byggir hana á frásögnum og því að byggingar séu í raun lifandi, en ekki 

dauðir hlutir. Walter heldur því fram að með því að beita frásagnaraðferð á sögulegar 

byggingar þá feli það í sér viðurkenningu (í flestum tilfellum) á því að saga þeirra sé búin. 

Hann segir jafnframt að sé það gert, að segja að sögu húss sé lokið, þá er þeim lokið fyrr 

en ella. Slíkt „dráp“ á húsum sem eigi að líta á sem lifandi byggingar er innifalið í þeirri 

gildishlöðnu aðferðarfræði sem jafnan er stunduð við verndun húsa og dregur fram 

óhlutbundin einkenni þeirra í tíma og rúmi.6 Frásagnir eru því hluti af lausninni í viðhaldi 

bygginga, að mati Walter. Þær segja sögu og það er samhljómur í þessu og því sem kemur 

fram í viðhorfi sumra viðmælenda ritgerðarinnar, þar sem þeir tala um nauðsyn þess að 

láta byggingarnar halda áfram að lifa, eða fá nýtt hlutverk. Einnig að það eigi einfaldlega 

ekki að endurnýja byggingar eða gera upp, nema að það standi til að gefa þeim hlutverk. 

Annars halda þær áfram að vera „dauðar“.  

Í þessu samhengi er vert að nefna eina gerð safna sem áhugavert er að skoða í ljósi 

kenningar Walter, en þau söfn eiga það sameiginlegt að vera í grunninn hús eða öllu 

heldur heimili þjóð- eða heimsþekktrar persónu, oftar en ekki rithöfundar. Þessi söfn eru 

tóm, yfirgefin og fryst í tíma. Þau tilheyra ekki lengur þessum flokki lifandi húsa, sem 

Walter nefnir. Nokkur umræða hefur myndast í kringum þessa gerð safna og hversu góð 

varðveisluaðferð þetta sé. Meðal þeirra sem hefur gagnrýnt þetta er Anne Trubek, í bók 

sinni A skeptic‘s guide to Writer´s houses, þar sem hún heimsækir, skoðar og veltir fyrir 

sér raunverulegum tilgangi þeirra, eða tilgangsleysi. Hér er lýsing úr áðurnefndri bók þar 

sem hún heimsækir rithöfundahús Walt Whitman, þar sem ekki fer á milli mála að húsið 

er „dautt“, eða að minnsta kosti ekki „lifandi“: 

“The Walt Whitman House provides an intimate glimpse into the…poet‘s 

life…through…original letters, personal belongings, the bed in which he died, and the 

death notice that was nailed to the front door.“. I decided to go to Camden to expose 

not simply Whitman‘s house, but all of the writers‘ house museums as the frauds I 

believed them to be.7 

Að mínu mati byggja lög um menningarminjar á Íslandi að verulegu leiti á þessu 

hefðbundna verðmætamati. Hlutverk munnlegrar hefðar og persónulegra frásagna fær 

 
6 Walter, From values to narrative, 645. 
7 Trubek, Anne, A skeptic‘s guide to Writer´s houses.16. 
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lítið rými, en vísanir í sameiginlegan menningararf Íslendinga og skyldur okkar sem þjóðar 

eru fyrirferðameiri. Ég byrjaði kaflann á að vitna í Gunnell, þar sem hann sýnir fram á, að 

mínu mati, hversu mikilvægar sameiginlegar frásagnir geta verið okkur, sér í lagi ef um 

þær skapast sátt. Gunnell gefur þeirri hugmynd undir fótinn að frásagnir geti leikið það 

hlutverki að vera leiðarvísir í hegðun og mati fólks á því sem það tekur sér fyrir hendur í 

lífinu. Sé það svo, má velta því fyrir sér hvort að lög, sem gegna m.a. því hlutverki að vera 

leiðbeinandi fyrir hegðun og mat fólks sé hægt að horfa á sömu augum. Að lög séu með 

öðrum orðum frásagnir. Í grein Paul Gewirtz, lagaprófessors, „Narrative and Rhetoric in 

the law“, segir hann að þó að framkvæmd laganna geti bókstaflega beitt fólk þvingunum, 

og séu á þann hátt ólík venjulegum frásögnum eða leiðarvísum þeim sem Gunnell ræðir 

um, þá gera bæði fyrirbæri tilraun til þess að leiðbeina eða leiðsegja okkur í gegnum ýmsar 

áskoranir í lífinu og beita til þess mismunandi aðferðum sem við verðum að leggja mat á 

með rökhugsun og mati. 8 Frásagnarstíll er að öllu jöfnu ólíkur í lögum og frásögnum. Ekki 

er endilega hægt að sjá sömu uppbyggingu, söguþráð eða framþróun atburða í lagatexta 

og við getum átt von á að finna í frásögnum, en niðurstaðan getur orðið sú sama. Hér skal 

tekið stutt dæmi um slíkan samanburð. Fyrst kemur lagatexti úr 1.grein laga um 

menningarminjar: 

Tilgangur laga þessara er að stuðla að verndun menningarminja og tryggja að 

íslenskum menningararfi verði skilað óspilltum til komandi kynslóða. 

Menningarminjar teljast ummerki um sögu þjóðarinnar, svo sem fornminjar, 

menningar- og búsetulandslag, kirkjugripir og minningarmörk, hús og önnur 

mannvirki, skip og bátar, samgöngutæki, listmunir og nytjahlutir, svo og myndir og 

aðrar heimildir um menningarsögu þjóðarinnar. Lög þessi ná einnig til staða sem 

tengjast menningarsögu.  

Lög þessi eiga að tryggja eftir föngum varðveislu menningarminja í eigin umhverfi, 

auðvelda aðgang og kynni þjóðarinnar af menningarminjum og greiða fyrir 

rannsóknum á þeim.9 

Til samanburðar er svo texti úr bók Ragnars Helga, Bókasafn föður míns, þar sem að 

mætti segja að inntakið sé hið sama og í lögunum, því að báðir textar fjalla um verndun, 

 
8 Gerwitz, Paul, Narrative and rhetoric in the law, 4.  
9 Lög um menningarminjar nr. 80, 2012. 
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eftirsjá og höfða til ábyrgðartilfinningar lesanda. Þeir vísa báðir til mikilvægi þess að 

varðveita menningararf fyrir framtíðarkynslóðir: 

Svo er það eitt til viðbótar sem spilar hér inn í. Allt í einu finnst mér það einkennileg 

skylda mín að skilja eftir einhverjar bækur sem börnin mín þurfi að fara gegnum einn 

daginn; að annað væri næstum eigingirni. Að safnið sé minna í sniðum en safnið sem 

faðir minn skildi eftir segir þeim þá eflaust eitthvað um muninn á mínum tíma og 

hans, hvaða bækur verða í kössunum segir þeim síðan kannski eitthvað um 

mótsagnirnar sem bæði hrjá og drífa áfram mæður og dætur, feður og syni. Og 

kannski líka eitthvað um hversu snúið er að slíta þráðinn milli fingra og bóka, rétt eins 

og milli mæðra og dætra, feðra og sona.10 

Frásagnir eru mikilvægar og erfitt að hugsa sér daglegt líf án þeirra. Segja má að þær 

komi að flestum ef ekki öllum þáttum þessarar rannsóknar, bæði í viðtölum við 

einstaklingana sem hér má finna og eins beita stofnanir á borð við Minjastofnun, sem hér 

verður rýnt í, frásögnum af ýmsum toga; í tali, jafnt sem opinberu og útgefnu efni og í 

gegnum lög og reglur. 

Í næsta kafla verður farið yfir fyrsta viðtal rannsóknarinnar, við Minjastofnun Íslands, 

þar sem að þau Kristín Huld Sigurðardóttir og Þór Hjaltalín sátu fyrir svörum. 

  

 
10 Ragnar Helgi Ólafsson, Bókasafn föður míns, 176-177. 
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3 Frásagnir frá Minjastofnun Íslands 

Að vera safnari er beint viðbragð, jafnvel ögrun við eða uppreisn gegn illþolanlegum 

staðreyndum. Dæmin sanna hins vegar að staðreyndirnar láta sér oftast fátt um 

finnast þótt menn geri athugasemd við þær11 

Minjastofnun Íslands var stofnuð í byrjun árs 2013. Hér er gripið niður í greinargóða 

lýsingu á því hvernig stofnunin kom til, en ferlið var flókið og sama má segja um 

hlutverkið: 

Verulegar breytingar urðu á umhverfi minjaverndar á Íslandi með lögum um 

menningarminjar sem samþykkt voru á Alþingi í júní 2012 og gengu í gildi 1. janúar 

2013. Frá árinu 2001 hafði stjórnsýsla fornleifa- og húsverndar verið hjá tveimur 

stofnunum, Fornleifavernd ríkisins og Húsafriðunarnefnd ríkisins. Við samþykkt 

laganna voru þær stofnanir sameinaðar í nýja ríkisstofnun, Minjastofnun Íslands. 

Forsætisráðherra fer með yfirstjórn málaflokksins en felur Minjastofnun Íslands 

framkvæmd hans. Sér til aðstoðar hefur stofnunin tvær ráðgjafanefndir, 

fornminjanefnd og húsafriðunarnefnd og einnig minjaráð sem er samráðsvettvangur 

hvers minjasvæðis fyrir sig sem ætlað er að fjalla um menningarminjar, varðveislu 

þeirra og nýtingu í þágu samfélagsins.12 

Minjastofnun er stjórnsýslustofnun sem samkvæmt lögum á að tryggja aðgengi 

almennings að fornminjum landsins, en til þess hefur hún ýmis verkfæri. Helst má þar 

nefna skýr og mjög yfirgripsmikil lög, sem kveða á um skyldur stofnunarinnar og ábyrgð13. 

Minjastofnun þarf að sinna eftirlitshlutverki og er ábyrg fyrir fjölda af umsögnum og 

leyfum sem þarf þegar byggingarframkvæmdir eru fyrirhugaðar. Verkefni Minjastofnunar 

krefjast bæði fjármagns og mannafla. Stofnunin starfar á landsvísu, en hefur höfuðstöðvar 

sínar í Reykjavík. Um land allt eru níu stöður minjavarða, sem sjá um samskipti stofnunar 

og heimamanna og eru ráðgjafar vegna úrvinnslu ýmissa opinberra, jafnt sem minni 

verkefna á landsbyggðinni. Í heild starfa um 18 starfsmenn hjá stofnuninni., Það er vel 

hægt að ímynda sér að miðað við umfang og fjölda verkefna sem leggjast á herðar 

vinnustaðarins, sé fjöldi starfsmanna ekki í réttu hlutfalli við það. Sömu sögu er að segja 

um fjármagnið sem Minjastofnun Íslands hefur yfir að ráða. Stofnunin beitir ýmsum 

ráðum til þess að ráða bót á þessu máli. Eitt af þeim ráðum felst í því að leita til almennings 

eftir stuðningi og samvinnu. 

 
11 Ragnar Helgi Ólafsson, Bókasafn föður míns, 53. 
12 Kristín Huld Sigurðardóttir, Ný lög um minjavernd, 1. 
13 Lög um menningarminjar nr. 80, 2012. 
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Í stefnu Minjastofnunar Íslands fyrir árin 2018 – 2020 og er að finna á heimasíðu 

stofnunarinnar má sjá að hún sett upp í sex hlutum. Þeir eru eftirfarandi: 

1. Styrking minjavörslu fornleifa og byggingararfs 

2. Vitundarvakning og miðlun 

3. Efling skráningar jarðfastra menningarminja og aðgengi að gögnum 

4. Efling rannsókna á jarðföstum menningarminjum 

5. Sjálfbær nýting jarðfastra minja í þágu samfélagsins 

6. Samvinna og aðkoma almennings að minjavernd 

Eins og sjá má af lið 6 er lögð áhersla á að almenningur sé meðvitaður um minjar, 

bæði í sínu eigin nærumhverfi sem og annarsstaðar. Hvatt er til þess að stofnunin stuðli 

„að aukinni þekkingu meðal annars með að merkja jarðfastar menningarminjar í meira 

mæli og hvetja hagsmunaaðila að gera það einnig“14, eins og segir orðrétt í stefnunni. 

Einnig er hvatt til þess að styðja grasrótarsamtök og hollvinasamtök til dáða hvað 

minjavernd varðar. Þessi hluti stefnunnar birtir ákveðna áskorun fyrir stofnunina sem snýr 

að því að gera hlutverk sitt skiljanlegt fyrir almenning og að leitað sé samstarfs um 

framkvæmd á ábyrgðarhlutverki stofnunarinnar. Frásagnir af hlutverkum hennar og 

ábyrgð er því liður í starfseminni og þar með á könnu starfsmanna.  

Það má sjá víðar í stefnunni að stofnuninni er upp á lagt að vera í góðu sambandi við 

almenning. Meðal annars er bent á mikilvægi nýtingu menningarminja með sjálfbærni að 

leiðarljósi. Það á sér hliðstæðu í máli tveggja viðmælenda hér í rannsókninni, en helst ber 

þó í milli að á meðan Minjastofnunin bendir á mikilvægi þess að eigendur minja séu ávallt 

í góðu sambandi og samvinnu við stofnunina hvað allar framkvæmdir og nýtingu þessara 

minja varðar, þá er það ekki endilega álit eigendanna að vel takist til í því og verður betur 

hugað að því síðar í ritgerðinni. 

Þá má einnig benda á að í stefnunni má sjá að áhersla er lögð á jákvæð samskipti út á 

við og jákvæða umfjöllun um minjavernd og menningarminjar. Í hluta 1 og 2 er komið inn 

 
14 Stefna Minjastofnunar Íslands 2018-2020, 2018, 34. 
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á þessi atriði og skal staldrað aðeins við tvö þeirra. Í undirmarkmiði 2, í fyrsta hluta 

stefnunnar, sem ber titilinn „Öflugt og jákvætt samstarf við hagsmunaaðila“ er að finna 

þessa málsgrein: 

Minjastofnun Íslands skal eiga gott samstarf við alla þá sem vinna við minjavörslu á 

Íslandi eða hafa áhrif á tilvist og varðveislu fornleifa, húsa og mannvirkja í störfum 

sínum. Gott samstarf eykur upplýsingaflæði og eflir traust á milli aðila. Með því má 

dýpka skilning á mikilvægi minjaverndar og bæta öryggi menningarminja í landinu. 

Jákvæðni í samskiptum er lykilatriði og er mikilvægt að stofnunin hafi frumkvæði að 

traustum samskiptum við hagsmunaaðila.15 

Hér er augljós áminning til allra sem að kynna sér stefnuna að jákvæðni sé mikilvæg 

en góð samskipti ekki síður. Mikilvægara er þó að reyna að gera sér grein fyrir því af hverju 

þessa málsgrein hér að ofan er að finna í stefnunni. Það er ljóst að ýmislegt þarf að bæta 

varðandi samskipti stofnunarinnar en í viðtalinu hér í kaflanum taka þau Kristín Huld og 

Þór heimasíðu Minjastofnunar sem dæmi, sem mætti laga betur að almenningi, en að 

auki þá anna þau varla þeim málum sem snúa að almannatengslum og væri, samkvæmt 

þeim Kristínu Huld og Þór, bóta þörf á þeim vettvangi. Það má alls ekki skilja sem svo að 

ímynd stofnunarinnar sé slæm, síður en svo16. En það er svo, líkt og kom fram í máli 

forstöðumanns Minjastofnunar sjálfs, að oft á tíðum þarf að taka óvinsælar ákvarðanir, 

sem síðan enda gjarnan í fjölmiðlum. Því þarf að minna á jákvæðnina. Í öðrum hluta 

stefnunnar, sem ber titilinn „Vitundarvakning og miðlun“ kemur fram eftirfarandi 

málsgrein í undirmarkmiðum sem leggur áherslu á ímynd. Titill hennar er „Kynning á 

starfsemi Minjastofnunar Íslands með jákvæðni að leiðarljósi“: 

Nauðsynlegt er að auka þekkingu íbúa landsins á Minjastofnun Íslands og starfsemi 

hennar, ekki síst til að almenningur viti hver fer með stjórnsýslu menningarminja og 

hvert sé hægt að leita til að fá ráðgjöf um menningarminjar og vernd þeirra. Öll 

miðlun um starfsemi stofnunarinnar skal efld og hún gerð sýnilegri. Mikilvægt er að 

hafa jákvæðni að leiðarljósi í allri umræðu um minjavernd og menningarminjar. 

Þannig er hægt að efla jákvæða og áhugaverða umræðu og sýn á málaflokkinn.17 

Stefnuskráin er einskonar lýsing á þeim fullkomna heimi sem stjórnendur 

stofnunarinnar sjá fyrir sér. Vissulega er fjölmargt sem að stenst samanburð við 

 
15 Stefna Minjastofnunar Íslands 2018-2020, 2018, 14. 
16 Eldri stofnanir ársins, Sameyki, 2015. Árið 2015 var Minjastofnun Íslands tilnefnd sem „Hástökkvari ársins 
2015“ í árlegri könnun SFR á stofnun ársins í flokknum „Ríki, sjálfseignarstofnanir o.fl.“. Stofnunin hafði 
verið í 104. sæti árinu áður, en var þarna komið í 44. sæti. 
17 Stefna Minjastofnunar Íslands 2018-2020, 2018, 18. 
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raunveruleikann, en annað sem gengur ekki alveg upp. En á hvaða vettvangi miðlar 

Minjastofnun frásagnir sínar af hlutverkum og stefnu? Einn vettvangur Minjastofnunar 

fyrir miðlun á frásögnum um hlutverk sitt er hið opinbera, en Minjastofnun sendir frá sér 

á ári hverju mikið magn af umsögnum til ýmissa opinberra aðila. Sem dæmi er fyrirhugað 

að leggja fram frumvarp til laga á Alþingi til þess að stofna megi Þjóðgarðastofnun og svo 

Hálendisþjóðgarð. Málið er umdeilt og skiptar skoðanir meðal sveitarfélaga sem aðild 

myndu eiga að fyrirhuguðum þjóðgarði. En það eru ekki bara sveitarfélögin sem hafa 

ýmislegt við málið að athuga. Minjastofnun hefur sjálf gert athugasemdir við frumvarpið. 

Stofnunin telur að stjórnsýslan verði óskýrari og flóknari, eins og má sjá í eftirfarandi 

tilvitnun úr umsögn Minjastofnunar um málið: 

Þrátt fyrir þessa staðreynd var Minjastofnun haldið utan við alla vinnu við gerð 

frumvarpa um Þjóðgarðastofnun, þjóðgarða og Hálendisþjóðgarð. Rödd 

stofnunarinnar fékk ekki að heyrast á fundum, sem hefði getað skýrt margt og 

einfaldað flækjustigið sem er í frumvörpum um Þjóðgarðastofnun, þjóðgarða og 

Hálendisþjóðgarð.18 

Í umsögninni kemur einnig fram að í tillögugerðinni sé verið að fara inn á valdasvið 

Minjastofnunar. Lögbundnar skyldur Minjastofnunar, sem hún vitnar margoft í, í umsögn 

sinni, (lög um menningarminjar nr.80 / 2012) yrðu „hunsaðar“ verði frumvarpið að lögum 

og er líkt og að stofnunin skipti litlu máli. Í frumvarpinu sé verið að skilja stofnunina 

útundan og ákvarðanatökur, sem áður voru í höndum fagfólks um minjar, yrðu látnar í 

hendur á allskyns fólki: „sveitarfélögum, náttúrufræðinga, ferðageirans og frjálsra 

félagasamtaka.“19 Umsagnirnar um lagafrumvarpið sem Minjastofnun gaf út voru tvær20 

og er heildartónn þeirra beggja gagnrýninn. Stofnunin telur að vantað hafi samráð við sig. 

Í upphafi umsagnar Minjastofnunar um frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð, er farið 

beint í kjarna gagnrýninnar: 

Minjastofnun Íslands vekur athygli á að ekkert samráð var haft við stofnunina meðan 

á vinnu tveggja nefnda um Hálendisþjóðgarð stóð yfir. Stofnunin vakti athygli á því 

innan umhverfis- og auðlindaráðuneytis, en þrátt fyrir það voru fulltrúar hennar 

aldrei boðaðir á fundi nefndanna heldur var þeim gefin kostur á að koma með 

 
18 Frumvarp til laga um Þjóðgarðastofnun og þjóðgarða, umsögn Minjastofnunar Íslands, 3. Feitletrun 
höfundar. 
19 Frumvarp til laga um Þjóðgarðastofnun og þjóðgarða, umsögn Minjastofnunar Íslands, 10. 
20 Frumvarp til laga um Þjóðgarðastofnun og þjóðgarða, umsögn Minjastofnunar Íslands, 22.jan.2020 og 
Frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð, umsögn Minjastofnunar Íslands, 21.jan.2020. 
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umsagnir eins og hver annar þjóðfélagsþegn og sækja kynningarfundi sem ætlaðir 

voru almenningi. 21 

Það sem einkennir frásögnina í báðum umsögnunum er að hér er Minjastofnun að 

spyrna við fótum. Með umsögnunum er stofnunin að skýra hlutverk sitt, eins og hún 

skilgreinir það á grunni laganna. Það er greinilegt að stofnunin telur á sér brotið með 

frumvarpinu og má segja að sterkt sé tekið til orða í umsögnunum. Í þeim er einnig komið 

inn á hversu fjársvelt stofnunin er og hefur verið. Þar kemur einnig fram að það hljóti þá 

að teljast jákvætt, að fyrst það eigi að auka fjármagn í þennan flokk með tilkomu nýrra 

stofnana, þá liggi það í augum uppi að það fjármagn renni til Minjastofnunar Íslands. Þessa 

athugasemd verður að túlka sem kaldhæðnislegt orðalag frá þeirra hendi. Minjastofnun 

leggur fram tillögu að breytingu á fyrirhuguðu frumvarpi að lögum, til þess að tryggja 

mikilvægi og valdsvið stofnunarinnar. Um þetta segir í athugasemdunum: 

Orðalag þarf að vera skýrt svo ekki skapist vafi á að allar ákvarðanir er varða 

menningarminjar skulu teknar af Minjastofnun Íslands sem er sú stofnun sem fer 

með stjórnsýslu þeirra. Minjastofnun Íslands er því ekki umsagnaraðili fyrir 

Hálendisþjóðgarð heldur fer hún með ákvörðunarvald í málefnum menningarminja 

og menningarlandslags.22 

Frásagnir Minjastofnunar er einnig að finna á öðrum vettvangi og má sem dæmi nefna 

að starfsmenn stofnunarinnar birtast í fjölmiðlum, eða miðla sjálfir frásögnum af henni í 

gegnum Facebook og Instagram síður stofnunarinnar. Eftirfarandi Instagram færsla frá 

28.janúar, 2020, sýnir hvað þeim lá á hjarta þennan dag er umsagnirnar komu út: 

Þessa dagana höfum við miklar áhyggjur af tvennu: 1) Eldgosi í Þorbirni á Reykjanesi 

þar sem bæði friðlýstar og friðaðar minjar eru í stórhættu[…] 2) Frumvarpsdrögum 

til laga um Þjóðgarðastofnun og Hálendisþjóðgarð sem munu hafa veruleg áhrif á 

starfsemi stofnunarinnar ef þau verða að veruleika óbreytt. Umsagnir okkar um 

frumvarpsdrögin má finna á minjastofnun.is 

#náttúruvá #eldgos #reykjanes #friðlýstar #fornleifar #menningarminjar #umhverfis

stofnun #frumvarp23 

Í blaðaviðtali við Kristínu Huld forstöðumann stofnunarinnar, var farið yfir hlutverk 

stofnunarinnar á hnitmiðaðan hátt, en þar kom meðal annars fram að: 

 
21 Frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð, umsögn Minjastofnunar Íslands, 1. 
22 Frumvarp til laga um Hálendisþjóðgarð, umsögn Minjastofnunar Íslands, 2. 
23 Instagramsíða Minjastofnunar.  

https://www.instagram.com/explore/tags/n%C3%A1tt%C3%BAruv%C3%A1/
https://www.instagram.com/explore/tags/eldgos/
https://www.instagram.com/explore/tags/reykjanes/
https://www.instagram.com/explore/tags/fri%C3%B0l%C3%BDstar/
https://www.instagram.com/explore/tags/fornleifar/
https://www.instagram.com/explore/tags/menningarminjar/
https://www.instagram.com/explore/tags/umhverfisstofnun/
https://www.instagram.com/explore/tags/umhverfisstofnun/
https://www.instagram.com/explore/tags/frumvarp/
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Minjastofnun Íslands er ætlað umfangsmikið hlutverk en stofnunin hefur yfirumsjón 

með verndun fornleifa- og byggingararfs á Íslandi og heyrir undir mennta- og 

menningarmálaráðuneytið. „Stofnunin sinnir afar fjölbreyttum verkefnum á sviði 

menningarminja og minjavörslu þar sem áhersla er lögð á virðingu, fagmennsku og 

samvinnu. Við veitum ráðgjöf vegna fornleifa- og byggingararfsins, leiðbeinum og 

tökum stjórnsýsluákvarðanir, og eigum í öflugu og góðu samstarfi við innlendar og 

erlendar stofnanir, nefndir og ráð,“ segir Kristín Huld. […] Minjastofnun skiptist í 

fjögur svið: rannsókna- og miðlunarsvið, umhverfis- og skipulagssvið, 

minjavarðarsvið og skrifstofu.[…] Minjastofnun stendur ekki ein að vernd fornleifa, 

húsa og mannvirkja heldur fer slík verndun einnig fram úti í samfélaginu. „Fagfólk 

sem starfar við menningarminjar, áhugafólk um land allt, sveitarstjórnir og aðrir 

hagsmunaaðilar fjalla á hverjum degi um málefni fornleifa, húsa og mannvirkja og 

taka ákvarðanir sem kunna að snerta tilvist þeirra og framtíð. Það er því mikilvægt 

að þessir aðilar hafi þekkingu og skilning á lagaumhverfi minjaverndar og stefnu 

Minjastofnunar í málaflokknum,“ segir Kristín Huld. Minjastofnun nýtur ráðgjafar 

,fornminja- og húsafriðunarnefnda vegna friðlýsingarmála og veitingar styrkja úr 

fornminjasjóði og húsafriðunarsjóði sem stofnunin úthlutar úr á hverju ári.24 

Stofnunin minnir þarna á sig, en fyrirsögn viðtalsins, „Væntumþykja og virðing fyrir 

fortíðinni“, ásamt ljósmynd af brosandi starfsfólki, kemur ímynd hennar á framfæri sem 

jákvæðri. Stofnunin þarf þar að auki að kynna starfsemi sína og „afurðir“ út á við, og sjá 

til þess að almenningur sé meðvitaður um minjavernd og njóti þeirra minja sem hafa 

hlotið framhaldslíf. Hún þarf að miðla menningararfinum og getur sú vegferð verið snúin.  

Á heimasíðu Minjastofnunar er einnig að finna tengla á ýmislegt útgefið efni henni 

tengt. Þar má finna glærur frá Kristínu Huldu frá 2013, sem bera yfirskriftina 

„Minjastofnun Íslands: uppbygging, áherslur og framtíðarsýn“25 en erindið var flutt á 

morgunverðarfundi Minjastofnunar á Hótel Sögu, 28. nóvember. Þar er farið yfir helstu 

áherslur í störfum þessarar nýju stofnunar en á einni glærunni mátti skynja gagnrýni á 

hversu litlu fjármagni ætti að verja til þessarar nýju stofnunar, í samanburði við aðrar sem 

sinna náttúru (sjá mynd 1). 

 

 

 
24 Væntumþykja og virðing fyrir fortíðinni, Fréttablaðið [rafræn útgáfa]. 
25 Minjastofnun Íslands: uppbygging, áherslur og framtíðarsýn, Minjastofnun. 
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Mynd 1. Mikill mismunur á fjármagni og fjölda starfsmanna þeirra sem vinna í náttúrugeira 
annars vegar og svo minjageiranum hins vegar 

 

Efni glærunnar er hliðstætt við það sem að ég fékk að heyra og sjá á glærum, þegar á 

viðtali mínu stóð við Minjastofnun í febrúar 2020, sjö árum eftir að glæran var kynnt. Í 

lokin vitna ég hér í afar skýr og afdráttarlaus skilaboð frá forstöðumanni Minjastofnunar, 

sem er að finna í ársskýrslu stofnunarinnar frá árinu 2018, en þar er að finna greinargóða 

úttekt á því hvernig stofnunin lítur á sínar áskoranir og vandamál.  Þar kemur fram, hversu 

mikið gildi hún telur menningararf hafa fyrir samfélagið, en þá sér í lagi í tengslum við 

ferðamannaiðnaðinn26. Í eftirfarandi tilvitnun, þá er fyrst vikið að úttekt 

Ríkisendurskoðunar frá því í maí 2018 og hvaða afleiðingar hún hafði: 

 
26 Áherslu á þetta má meðal annars finna einnig í áðurnefndri grein hennar, Ný lög um minjavernd, frá árinu 
2012 sem birtist í Árbók hins íslenska fornleifafélags. Þar víkur hún að mikilvægi þess að heildarskráningu á 
fornminjum yrði lokið sem fyrst, því slíkur gagnagrunnur: „[…]veitir upplýsingar um minjar sem sveitarfélög 
og ferðamálayfirvöld geta nýtt sér í tengslum við menningartengda ferðaþjónustu.“. Í sömu grein fjallar hún 
nokkuð ítarlega um hagrænt gildi minja og hvernig hægt sé að setja verðmiða á þær svo þær megi nýtast 
betur og afla þjóðarbúinu meiri tekna, í gegnum ferðaþjónustu. 



27 

Í maí var birt úttekt Ríkisendurskoðunar á stjórnsýslu fornleifaverndar á Íslandi. 

Minjastofnun var gagnrýnd fyrir nokkra þætti sem gera mætti betur, en staðreyndin 

er einföld: Minjastofnun Íslands hefur aldrei fengið þær fjárveitingar og fjölda 

starfsmanna sem stofnunin hefur bent á að þurfi til að hún geti sinnt kjarnastarfsemi 

sinni. Átján duglegir, jákvæðir og framsýnir starfsmenn nægja ekki til að halda uppi 

minjavörslu á Íslandi.  Vinna sem var nauðsynlegt að ráðast í til að koma til móts við 

gagnrýni Ríkisendurskoðunar jók enn álagið á starfsfólk Minjastofnunar. Ákveðið var 

að ráða sérfræðing til að fylgja eftir skilum gripa og gagna úr fornleifarannsóknum til 

Þjóðminjasafns Íslands og láta ráðningu nýs minjavarðar á Vestfjörðum bíða. 

Minjavarsla á Vestfjörðum bættist því við önnur verkefni ofhlaðins starfsfólksins. 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið víða í Evrópu sýna að menningararfurinn hefur 

verulegt hagrænt gildi fyrir samfélagið. Það sama á við hér þar sem ferðamenn hafa 

alla tíð sýnt sögu og menningu þjóðarinnar verulegan áhuga. Árið 2018 komu yfir 

50% erlendra ferðamanna til Íslands vegna áhuga á menningu almennt, þrátt fyrir að 

lítil áhersla væri lögð á menningu í auglýsingum aðila í ferðaþjónustu.  Fjármagn er 

forsenda þess að ríkisstofnanir geti sinnt því hlutverki sem þeim er falið að sinna 

samkvæmt lögum. Hagræðing er ekki alltaf svarið heldur þarf að tryggja eðlilegt 

fjármagn í samræmi við lögbundið hlutverk og umfang þeirra.27 

Það má segja að þegar Minjastofnun Íslands leggur mál sín með þessum ólíku leiðum 

á borð almennings, brestur í frásagnir um eigin störf, hlutverk og þýðingu, höfði stofnunin 

til samúðar, skilnings og stuðnings við hana. Þær frásagnir eru stýrðar, svo gripið sé til 

hugmyndar Fernandes hér að framan, og miða að því að uppfylla hlutverk og stefnu 

stofnunarinnar.  

  

 
27 Minjastofnun Íslands, Ársskýrsla 2018, 5. 
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3.1 Formáli vegna viðtalsins 

Ef frásagnir í ýmsum myndum eru hluti af starfsemi Minjastofnunar eins og við höfum séð 

hér að framan, er ekki úr vegi að efna til samtals við starfsmenn þeirra.  En eftir yfirlegu á 

gögnum um Minjastofnun fór mér að leika forvitni á því að heyra starfsmenn sjálfa segja 

mér eitt og annað um starfið. Það sem ég hafði sérstakan áhuga á að kanna, var að 

grennslast fyrir um tengsl sem stofnunin leggur áherslu á að hún eigi í við einstaklinga.  Ég 

útbjó því eftirfarandi spurningaramma til fyrir viðtal sem ég pantaði við forstöðumann 

Minjastofnunar (sjá mynd 2).  

 

 

Mynd 2. Spurningarammi sem sendur var til Kristínar Huldar, daginn fyrir viðtal 

 

Eftir að spurningarnar voru sendar svaraði hún með þökkum. En skömmu síðar sama 

dag, þá kom annar tölvupóstur, þar sem nokkuð kvað við annan tón (sjá mynd 3).  
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Mynd 3. Seinna svarið frá Kristínu Huld með þremur spurningum, daginn fyrir viðtal 

 

Á þessum tímapunkti þá gat ég eiginlega ekki túlkað þessar spurningar og þetta svar 

á neinn annan veg, en að forstöðumanni Minjastofnunar hafi þótt spurningarnar bera vott 

um fordóma eða þekkingar- og virðingarleysi mitt og að hún hafi ekki séð sér annað fært 

en að snúast til varnar. Það má vera að þetta hafi verið oftúlkun hjá mér á einhvern hátt 

og að spurningarnar hafi einfaldlega ekki verið neitt annað en bara það – spurningar. En 

tilfinningin fylgdi mér þó áfram í viðtalið og þegar allt kom til alls, þá var hún að hluta til 

á rökum reist, þegar viðtalið er skoðað. Það verður að taka fram að viðmælendurnir, þau 

Kristín Huld og Þór Hjaltalín reyndust ákaflega hjálpsöm og skýr í frásögnum sínum á 

meðan á viðtalinu stóð. Bar ég þeim mínar þakkir eftir viðtalið og einnig í tölvupósti eftir 

viðtal, til staðfestingar. Það var, og er ekki tilgangur þessarar umfjöllunar að reyna að 

draga fram neikvæða hluti um stofnunina. 
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3.2 Viðtalið 

Þegar ég var mættur í höfuðstöðvar Minjastofnunar kom í ljós að Kristín Huld hafði boðið 

Þóri Hjaltalín með í viðtalið, en hann er sviðsstjóri minjavarða. Þetta var nokkuð óvænt og 

velti ég fyrir mér tilganginum með slíku fyrirkomulagi til að byrja með. Vegna þess sem á 

undan hafði gengið, og er hér vísað í svör og viðbrögð Kristínar Huldar við spurningum 

mínum fyrir viðtal, þá var ekki annað hægt að álykta að hér þyrfti einfaldlega að fá 

stuðning til þess að viðtalið færi vel fram og að stofnunin gæti örugglega komið sínum 

upplýsingum á framfæri, helst ótruflað. Þau höfðu yfirhöndina.  Áður en viðtalið hófst 

formlega, hafði ég á orði að ekki stæði til að koma slæmu orði á Minjastofnun á neinn 

hátt. Þá svaraði Kristín Huld því þannig til að: „[…] það beinist ekki að neinum, svona 

sérstökum,  en við verðum oft vör við að, sko jafnvel uppi í Háskóla, sé smá misskilningur 

á því hvað við erum að gera, eða hjá háskólastúdentunum. Og við, þannig að ég ætlaði að 

sýna þér bara fjórar glærur […]“.28 Svo hófst kynningin. Það gat ekki talist neitt annað en 

ánægjulegt að sjá hversu vel undirbúin þau voru. Eftir góða kynningu um uppruna og innri 

gerð stofnunarinnar setti Kristín Huld glærur á skjáinn sem sýndu mun á fjárveitingum til 

þeirra annars vegar og svo Umhverfisstofnunar hins vegar, síðustu 10 ára. Hún bætir við:  

[…] við tókum þetta saman að gamni og fórum niður á Alþingi að ræða við fólk og til 

að sýna muninn á bara okkur og Umhverfisstofnun. Við erum með hundrað og átta 

miljónir, sem var óvenju mikið, tvö þúsund og tíu, á meðan að þau voru með 

sjöhundruð og eitthvað. Og svo er þetta svona, fer eiginlega hækkandi alltaf, stig 

hækkandi hjá þeim, meira svona upp og niður. Þannig að á síðustu fjárlögum, þá voru 

þau með einn og hálfan milljarð. Við erum með tvö hundruð og tuttugu og eitthvað 

þúsund. 

Þ:já 

K:Þau erum með yfir níutíu og eitthvað starfsmenn, í föstum störfum. Við erum með 

átján. Og það, það skýrir kannski dálítið, svona hvað við, í raun og veru, getum gert. 

Þ:Einmitt 

K:Og varið tíma í. Og svo ætla ég ekki…ég held að þetta, jú. Ég ætlaði ekki að hafa 

þetta meira. Nú ætla ég bara að fara út úr þessu hérna, bara….Svoleiðis, að mig 

langaði aðeins að hafa þennan formála […]29 

 
28 Viðtal MATHG04/20, 1. 
29 Viðtal MATHG04/20, 3. 
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Eftir þetta sátu viðmælendur við sama borð (bókstaflega) og viðtalið hélt áfram. Það 

einkenndi viðtalið að ég þurfti ekki mikið að leggja til málanna. Kristín Huld var vel 

undirbúin, líkt og áður sagði, og stýrði samtalinu ákveðið. Það hefur verið lagt nokkuð 

púður í það hér að framan, að benda á hvernig stofnunin hefur borið mál sín fram á 

opinberum vettvangi og þá einblýnt á áskoranir sem hún stendur frammi fyrir; 

fjármagnsleysi og vöntun á samráði. Þetta var nokkuð sem að hægt var að finna einnig í 

viðtalinu. Spurningar mínar komu inn á þessa hluti og höfðu auðvitað sitt að segja um 

hvað var fjallað, en ekki hvernig það var gert. Bæði Kristín Huld og Þór tóku ágæt dæmi 

úr starfinu þar sem að samvinna við almenning hefði gengið vel og bentu á að ef og þegar 

einhver vandamál eða flækjur kæmu upp, til dæmis varðandi kostnað við 

fornleifarannsóknir, hver eigi að borga og þess háttar og þá sér í lagi hjá minni aðilum, að 

þá væri það alltaf stefna þeirra að leysa úr málinu á farsælan hátt.   

Umræðan um gagnsemi ferðaþjónustu og hvort hún sé nauðsynlegur hlekkur í 

minjavernd er mikilvægur þráður í þessari ritgerð. Viðhorf viðmælenda verkefnisins eru 

misjöfn. Ég kom að þessu í viðtalinu þegar ég spurði um hver hvatinn ætti að vera þegar/ 

ef fornminjar finnast, eða eru nú þegar í höndum einstaklinga. Ég hélt áfram með 

spurninguna: 

Þorvaldur(Þ):[…]ætli fólk…hefur það ástæðu til þess að óttast það að það verði vesen, 

einmitt, að það falli kostnaður á það eða…eða að þetta þýði að það komi 

ferðamannastraumur, eða… 

K:Já, það fer eiginlega eftir því hvað það vill, sko. Mér dettur auðvitað í, dettur í hug, 

sko, að hvatinn er auðvitað að þekkja bara sitt umhverfi, í raun og veru, og þú, sko 

ég auðvitað hugsaði sem svo; ja, þau gætu auðvitað þess vegna haft einhverjar tekjur 

af ferðamönnum, en sumir vilja ekki ferðamenn. Það, það er bara mismunandi. En 

okkur er alveg fullkunnugt um það að það geta, það getur gerst að einhver grefur og, 

og ákveður að grafa yfir aftur. 

Þ:mhm 

K:Í þeim tilfellum þar sem að við verðum vör við að þetta hefur í raun og veru skaðað 

minjar, þá komum við og erum frekar leiðinleg, sko á eftir og, og, og erum þá með, 

sem sagt, við höfum vald til þess að bæði kæra fólk, og, og flækja það í leiðindamál… 

Þ:Já, af því að lögin eru þarna. 
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K:Af því að lögin eru þannig, en við blessunarlega, þá erum ekkert með mikið 

svoleiðis. Við erum einstaka sinnum að fá mál núna þar sem að einhverjir, það eru 

yfirleitt sumarbústaðaeigendur, sem að kannski hafa farið fram úr sér.30 

Um miðbik viðtals ákveður Kristín Huld að setja lögin um menningarminjar á skjáinn 

og fara yfir þau með méri. Hún hafði fyrirfram merkt við þau helstu atriði sem að 

stofnuninni koma. Þau leggja áherslu á hve mikla ábyrgð almenningur ber í minjavernd í 

raun, og að honum beri að fylgja og hlýða þessum lögum. Sérstaklega hvað varðar 

tilkynningarskylduna og mikilvægi þess að vera í sambandi við Minjastofnun. Kristín Huld 

tekur síðan dæmi um áður ókunnar fornleifar, og vísar í lögin: 

K:[…]ef það finnast ókunnar fornleifar þá á fólk að láta okkur vita og …sko ég verð nú 

bara að se…segja það að…sko…eins og ég sagði áðan, að það hefur verið hringt í mig 

og sagt…sko að einhver sem að ég þekki, hann er með þetta og hann er að velta því 

fyrir sér hvað hann á að gera. Og þá segi ég að það þurfti fyrst að…eða það eigi að 

koma með þetta til okkar og tala við okkur. 

Þ:mhm 

K:Og…það eru ekki allir sem gera það og við vitum það en ef við komumst að því að 

þá sem sagt…getur það orðið mjög óþægilegt fyrir fólkið.31 

Þau koma einnig inn á að stofnunin geri sér vel grein fyrir því að það vanti ýmislegt 

upp á í kynningarmálum og að þau séu í nægilega góðum tengslum við almenning. Það 

þyrfti að vera hægt að bæta til dæmis heimsíðuna og koma á fót svipuðu Appi og má finna 

í Skotlandi, þar sem almenningi gefst með því færi á að skrá inn ýmsar minjar og annað 

sem fyrir þeim verður á víðavangi.32 Slík vinna hefur verið í gangi hjá Minjastofnun, en 

samkvæmt Guðmundi Stefáni Sigurðarsyni, minjaverði Norðurlands vestra, í viðtali við 

Ríkisútvarpið kom þetta fram: 

 

Og við erum búin að vera núna í vetur í samstarfi við St. Andrews háskóla í Skotlandi 

að þróa app eða snjallsímaforrit, smáforrit til að hafa í spjaldtölvu eða snjallsíma sem 

að er hugsað til þess að við getum látið þetta í hendurnar á almenningi og það geti 

farið með það út á vettvang og farið á þessa minjastaði sem við vitum nú þegar af og 

tekið mynd, lýst ástandi og þar með sent okkur uppfærslu á ástandi staðarins 

jafnóðum. Og eins  ef það eru staðir sem ekki eru skráðir og ekki eru inn á okkar 

 
30 Viðtal MATHG04/20, 8-9. 
31 Viðtal MATHG04/20, 12-13. 
32 Hér má finna appið á Playstore fyrir Android: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wild.shoreupdate  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wild.shoreupdate
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vefsjá. Við erum með minjavefsjá sem er hægt að nálgast inn á heimasíðu 

Minjastofnunar. 

 Ef fólk kemur að minjum sem ekki eru skráðir í minjavefsjánni getur það bætt þeim 

við og gefið lágmarksupplýsingar um ástand staðarins og hlutverk.  

 Og við erum að vonast til að fara í sumar í það að prufa þetta svolítið áfram með 

völdum hópum. Fá til liðs við okkur gönguhópa og félagasamtök til þess að gera 

prófanir á þessu og þróa þetta áfram og sjá hvað er að virka og hvað ekki þannig að 

við getum gert þetta betur úr garði og vonandi á næsta ári gert þetta aðgengilegt 

fyrir almenning33 

Þær upplýsingar myndu síðan enda í einhverskonar gagnagrunni stofnunarinnar. 

Minjastofnun hefur þó verið að afhenda verðlaun tengd einkaframtaki í minjavernd ásamt 

því að vera virk á Instagram og Facebook, líkt og áður kom fram. Fleira nefna þau til 

stuðnings hvað varðar samskipti út á við og samvinnu. Það sé til dæmis ný stefnumótandi 

vinna í gangi varðandi minjavernd, sem er unnin með fleirum:  

K:Það er reyndar svona allsherjar stefna í vernd minja og sem að gildir ekki bara fyrir 

okkur heldur fyrir söfnin líka, Þjóðminjasafnið, fyrir Árnastofnun, fyrir 

Landsbókasafnið og allt saman. Og eitt af því sem við viljum hafa inni í þeirri stefnu, 

að það er að það sé eiginlega reynt að ná til almennings, ná til fólksins í landinu fyrr. 

Og við munum, við eigum eftir að vinna stefnu í framhaldinu, bæði í fornleifum og 

húsvernd og við viljum gjarnan byrja á að bara leikskólakrakkar átti sig á því, svona 

hvað minjar eru og minjavernd og hvaða  máli þær skipta.34 

Áfram var haldið niður spurningarlista minn, og líkt og áður sagði þá þurfti ég ekki að 

bera þær upp, heldur stjórnaði Kristín Huld flæði viðtalsins. Næst var farið aðeins nánar 

yfir viðveru stofnunarinnar í fjölmiðlum en í kjölfarið var komið að þeim að ræða 

spurninguna um hvort þau telji ímynd stofnunarinnar vera jákvæða eða neikvæða. Þau 

tóku bæði til máls: 

K: […]Eins og Þór nefndi áðan, þá erum við auðvitað stjórnsýslustofnun sem tekur 

ekki alltaf vinsælar ákvarðanir. 

Þ:nei, nei 

K:Og við vitum það alveg að það er fólk úti í bæ sem er hreint ekkert ánægt með 

okkur. 

[…] 

 
33 Biðja almenning um hjálp við skráningu minja, RUV. 
34 Viðtal MATHG04/20, 18. 
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K:En við viljum hald…já, við viljum halda því fram að allir sem kynnast okkur munu 

finnast við æði [hlær við]. 

[…] 

Þór Hjaltalín (ÞH):Nei, en auðvitað viljum við hafa ímyndina þannig að þetta sé bara 

effektívt, að við séum að vinna vinnuna okkar, og séum að gera það vel… 

K:já 

ÞH:…og allt þetta, sko. Svo er hitt auðvitað, að við erum auðvitað að takast á við 

hagsmuni og það er svona annar handleggur, kannski, getur maður sagt… 

K:já  

Þ:já 

ÞH:En eitt er að hafa stofnun sem að fúnkerar og er að gera það sem til hennar er 

ætlast, og fólk sé ánægt með þá þjónustu sem við veitum, því við að við erum 

auðvitað að veita allskonar þjónustu. 

K:Og fólk sem að fær okkar þjónustu, er almennt mjög ánægt; hægt að telja þá 

á…bara fáum fingrum annarrar handar, sem við vitum að eru óánægðir með okkur.  

ÞH:En það sem er kannski líka að það er náttúrulega gríðarlegur fjöldi mála sem að 

kemur inn. Og menn eru hér afgreiðandi mál á færibandi, sko. 

K:já 

ÞH:Og auðvitað getur það dregist að maður nái að svara, sko. Þannig að hérna, við 

höfum samkvæmt stjórnsýslulögum einhverjar fjórar vikur og svona eitthvað svigrúm 

en þetta er…menn…35 

Þegar hér var komið sögu, grípur Kristín Huld orðið og á næstu mínútum brast 

eiginlega á einhverskonar yfirheyrsla eða próf, sem að ég verð að viðurkenna að mér 

fannst óþægileg. Viðtalið breyttist skyndilega og lét Kristín Huld  spurningarnar dynja á 

mér með stuttu millibili, eins og að tilgangurinn væri að fá mig til þess að gefast upp, eða 

viðurkenna að ég hafi gert eitthvað rangt. Hér á eftir fer þetta samtal, en það er ekki síður 

það sem kemur í kjölfarið sem er áhugavert. Þar fer Kristín Huld, í kjölfar „prófsins“, að 

útskýra tilurð og ástæðu þess stirðleika sem ríkir á milli Minjastofnunar og annara 

stofnana – án þess að ég hafi spurt. En aftur að viðtalinu: 

K:Þegar ég segi þjóðminjavörður, við þig [talar til Þ]; hvað heldur þú að hann geri? 

 
35 Viðtal MATHG04/20, 21-22. 
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Þ:…bara mjög mikil stjórnsýsla, einmitt. Og bara utanumhald og samskipti og, og 

hérna… 

K:Þú veist að ég er ekki Þjóðminjavörður? 

Þ:nei, nei, nei ,nei, ég veit það. 

K:Já, og þú heldur að hann sé í þá stjórnsýslu með hvað? 

Þ:Með hvað? Ja bara ýmis verkefni sem koma að stofnuninni… 

K:Hvaða stofnun? 

Þ:Þjóðminjasafni 

K:já 

Þ:Já, jú ég hugsa að það sé bara, ég veit ekki nákvæmlega hvað þau eru, en ég hugsa 

að það væru að það séu bara gríðarlega mikið af…já bara sem snýr að rekstri, fjárhag, 

aðhaldi, og já að halda utan um sýnar, þær deildir innan… 

K:Tengslin við fornleifaplön[?] úti á landi; hverjar heldur þú að þær séu? 

Þ:Já henni sjálfri? 

K:nei, já hjá Þjóðminjaverði Íslands. 

Þ:Hjá Þjóðminjaverði? Ég veit ekki hversu mikil bein tengslin eru? 

K:Já, nú…er ég búin að taka þig í munnlegt próf… 

Þ:Já, já einmitt. 

K:[hlær] Sko, málið er það að er staðreynd að fólk ruglast ofsalega mikið á hlutverki 

Þjóðminjavarðar og síðan okkar. Og Þjóðminjavörður er safnstjóri safns.  

Þ:já, já 

K:Og hann er að fást við gripina á safninu. Stjórnsýsluákvarðanir ekki mikið nema 

varðandi það hvað má gera við gripina. 

Þ:já 

K:Sko ég meina, þú, þú, og stjórnsýslu, svona samkvæmt stjórnsýslulögum þá er 

eiginlega stjórnsýsluákvarðanir eitthvað sem að hefur veruleg áhrif á fólk. Og það 

sem er verið að gera úti á Þjóðminjasafni hefur mun minni áhrif á fólk heldur en… 

Þ:já, já 

K:..það sem við erum að gera hér. Þau eru miðlun, vinna við miðlun. 

Þ:já, já, safnið 
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K:…mikið og sýna. Það sem er kannski óvinsælt, ég á nú svo sem ekki að tala mikið 

um Þjóðminjasafnið, en ég gæti ímyndað mér að það sem væri óvinsælt þar, það er 

kannski að það eru hús, svona víða um landið, inn, sum inni á jörðum hjá einhverjum 

bændum. Og það getur vel verið að það sé eitthvað sko það sem að svona gerist, 

ákvarðanir sem eru teknar á safninu sem að, að þeir eru ekkert ánægðir með. Og svo 

það, að þau eru ekki til í kannski alltaf, að, að skila gripum til safna úti á landi, þú 

veist, eða leyfa þeim að, þú veist…þannig að við aftur á móti…eru alveg ofboðslega 

margir, og við vitum það, sem halda að Þjóðminjasafnið sé, sem sagt, yfirstofnun 

okkar. 

Þ:já, já 

K:Og að, þau séu sem sagt að fást við fornleifarnar úti á landi og svona, og þetta er 

mjög víða í samfélaginu. Og sko, við erum alltaf að leiðrétta hlutina, og við þurfum 

að leiðrétta þetta hjá sveitarfélögum, það eru örugglega þingmenn sem átta sig ekki 

á þessu, og svo búum við í vinasamfélagi, þannig að það er sko, oft kannski verið að 

skipa einhverja í einhverjar nefndir eða eitthvað, sem varða okkar mál. Sem væri 

kannski, kæmi sér betur, getur maður sagt, fyrir samfélagið ef það væri talað við 

okkur [hlær við], ef þú skilur mig?  

Þ:já, já 

K:Og að fólk héðan færi inn í það. Og þett…mér dettur þetta í hug út af 

miðhálendisþjóðgarðinum. Við urðum jú undrandi þegar við sáum hvernig það var 

skipað í þá nefnd. Og…en þetta er sko, skýrir, skýringin er meðal annars sú, að það 

var mjög mikil óánægja, getur maður sagt, á safninu þegar við erum klofin…þegar við 

vorum klofin frá því. Og það hefur verið unnið dálítið að því, allt frá því, og ég bara 

skammast mín ekkert fyrir að segja það, vegna þess að það sést í…ríkið [?], meðal 

annars, sem að hefur verið samin, að af því að reyna á einhvern hátt að sameina 

okkur aftur. En það gengur ekki upp vegna þess að við erum að taka ákvarðanir sem 

snerta safnið, það erum við sem erum að taka ákvarðanir um þau. 

Þ:einmitt 

K:Þau eru ekki að taka ákvarðanir um okkur. Og…viltu segja eitthvað meira? [beinir 

orðum sínum að ÞH]36 

 

Þetta viðtal og öll upplifun mín af því, rennir stoðum undir þá kenningu að stofnunin 

eigi við vissan vanda að stríða sem er ekki endilega fjárhagslegs eðlis. Hann snýst frekar 

um ímynd hennar og þann pirring sem er komin í stjórnendur hennar, meðal annars vegna 

samráðsleysis innan stjórnsýslunnar í þeirra garð, Allt frá stofnun hennar, 2013, hefur 

borið á ýmsum misskilningi hjá almenningi varðandi hlutverk og valdasvið hennar. Það er 

sjaldan sem að jákvæðar fréttir af stofnuninni rata í fréttir, sem helst gerist þegar eitthvað 

 
36 Viðtal MATHG04/20, 22-23. 
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neikvætt eða umdeilt ber á góma, líkt og deilan um framkvæmdir við Víkurgarð í 

Reykjavík37 stóðu yfir eða niðurrifið á Exeter húsinu38 svokallaða í Reykjavík. Er þessi 

mótbyr ekki líklegur til þess að hafa varanleg áhrif á það hvernig Minjastofnun tjáir sig eða 

hvaða frásagnarstíl hún temur sér? Eða hvernig hún bregst við spurningalista eins og þeim 

sem ég sendi á undan mér? 

  

 
37 Telja ákvörðun Minjastofnunar tilefnislausa og ólögmæta, Fréttablaðið [rafræn útgáfa]. 
38 Minjastofnun heldur kærunni til streitu, MBL. 
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4 Aðrar frásagnir 

Getur verið að þessi söfnunarþörf – þetta viðbragð til að safna einhverju í hrauk 

bókum, blöðum eða hverju sem á hönd festir og mögulega gæti orðið nýtilegt 

einhvern tíma í framtíðinni – sé enn djúpstæðari hjá fólki á eyju eins og þessari vegna 

þúsund ára af frostavetrum, mannsköðum, fjárfellum – stöðugum missi?39 

4.1 Formáli 

Hér af framan hefur verið rýnt í frásögn stofnunar, varpað ljósi á hvar og hvernig hún 

velur vettvang til þess að koma þessum frásögnum á framfæri. Í þessum kafla, „Aðrar 

menningarminjar“, verður leitað til aðila sem að flokkast geta til þeirra sem unnið hafa, 

og þekkja til beggja vegna borðsins hvað minjavernd varðar. Líta má á kaflann sem 

nokkurskonar upphitun eða millibil, áður en lagt verður til atlögu við greiningu 

djúpviðtalanna þriggja í fimmta kafla; „Frásagnir einstaklinga“. Fjögur viðtöl verða tekin 

til skoðunar hér á eftir, en fyrst beini ég athygli minni að bæjunum Hnausum í Meðallandi, 

Núpsstað40 og Hólmum á Suðurlandi. Í tilraun til þess að varpa einhverju ljósi á stöðu 

þessara staða þá gafst tækifæri á að tala við tvo aðila. Annars vegar Veru Roth, sem situr 

í minjaráði Suðurlands, sem er á vegum Minjastofnunar Íslands. Þar fyrir utan gegnir hún 

meðal annars starfi verkefnastjóra menningarmála hjá Kirkjubæjarstofu. Hún hefur komið 

víða við varðandi minjavernd og annað, og þekkir því vel til þeirra mála á Suðurlandi. Upp 

á síðkastið hefur hún komið að málum er varða Hnausa, sem nú er í eigu 

Landgræðslunnar. Vera er lykilmanneskja í áformum um að stofna þar strandminjasafn, 

en þau áform hafa verið sett til hliðar vegna ýmissa vandkvæða sem meðal annars verður 

fjallað um í þessum kafla. Hins vegar var leitað til minjavarðar Suðurlands, Ugga 

Ævarssonar, en hans verkefni spanna yfir gríðarstórt landsvæði og hefur hann því komið 

að ýmsum áhugaverðum málum. Það var ætlun mín að ræða við hann almennt um 

minjaverndunarmál, og ekki síst viðhorf íbúa á svæðinu til þeirra,  en að auki spyrjast fyrir 

um hvort Uggi gæti bætt einhverju við varðandi Hnausa, Núpsstað eða Hólma. Þar að auki 

var áhugavert að fá álit innanbúðarmanns hjá Minjastofnun á þessum málum, en ekki síst 

hvort hann gæti varpað einhverju ljósi á hvernig stofnunin tæki á vandamálum, eða 

áskorunum líkt og birtast í Hnausum og strandminjasafninu, eða þeim aðstæðum sem nú 

hafa skapast varðandi Núpsstaði, þar sem eigandi vill ekki samstarf við Þjóðminjasafn eða 

 
39 Ragnar Helgi Ólafsson, Bókasafn föður míns, 53. 
40 Bóndi lokar bænhúsi Núpstaða, RUV. 
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um framtíð Hólma, en hún er í lausu lofti eftir breytingar í verndunaráætlunum 

sveitarfélagsins.  

Á Norðurlandi beindist athyglin að Siglufirði. Þar var rætt við Anitu Elefsen, safnstjóra 

Síldarminjasafns Íslands og Örlyg Kristfinnsson, en hann var einn af stofnendum þess safns 

og er þar að auki afkastamikill í uppgerð gamalla húsa og reynslumikill hvað varðar 

þennan málaflokk. Þar gafst meðal annars tækifæri að ræða gamalt hús, er kallast 

stundum Andrésarhús, og stendur við Vetrarbraut 19 á Siglufirði. Það er nýlega komið í 

flokk aldursfriðaðra húsa (árið 2019), samkvæmt minjalögum og er áhugavert á alla kanta. 

Það hefur staðið autt síðan um 1996 þegar eigandi þess, Jóhann Andrésson lést, þó enn 

sé húsið fullbúið húsgögnum og öðrum persónulegum eigum hans. Það er engu líkara, líkt 

og stundum er sagt, en að tíminn hafi stöðvast innan veggja hússins. Síldarsafnið er í dag 

eigandi hússins og var þetta verkefni rætt í samtölum mínum við Anitu og Örlyg, ásamt 

því að ræða almennt minjavernd, ferðaþjónustu og þá ábyrgð, eða áskorun sem fylgir því 

að eiga eða sjá um menningarminjar. 

Við hefjum samtalið við Ugga Ævarsson. Þar á eftir verður farið yfir viðtalið við Veru 

Roth og yfirferðinni lýkur svo aftur fyrir norðan, á Siglufirði, í heimsókn hjá Anitu og Örlyg. 
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Mynd 4 og mynd 5. Ljósmyndir höfundar. Vetrarbraut 19 á Siglufirði (t.v.) og eldhúsið í sama 
húsi (t.h.). Þar má enn sjá hversdagslega hluti sem fylgdu eiganda en húsið hefur staðið 
mannlaust og að mestum hluta óhreyft síðan 1996. 

 

4.1.1 Uggi Ævarsson, minjavörður Suðurlands 

Ólíkt hinum viðtölunum þá var þetta ekki tekið upp á upptökutæki, heldur látið nægja að 

spjalla og skrifa punkta. Við ákváðum að hittast á kaffihúsi í Vesturbæ Reykjavíkur þar sem 

næðið reyndist síðan ekki sérlega gott. Við ræddum um ýmislegt varðandi störf hans sem 

minjavörður, áskoranir og daglegt amstur. Fyrst barst talið að framkvæmdum sem eigandi 

Hótel Laka í Meðallandi, sem er í nágrenni við Hnausa, Hörður Davíðsson, fór í upp á sitt 

eigið frumkvæði. Þar rauf hann gat í fornan garð; Bjarnagarð41 og útbjó þar sjálfur aðstöðu 

sem hann hafði hugsað fyrir sína ferðamenn og gesti42. Hægt var að sjá jarðlög í garðinum, 

 
41 Sigurður Þórarinsson. Bjarnagarður. 
42 Goslögin í Landbrotinu til sýnis – auk hins fornfræga Bjarnagarðs, 12. 
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eða veggnum eftir að hann hafði lokið sér af og í raun og veru var þessi framkvæmd alveg 

ágætlega útfærð. Þarna hefði hann hins vegar samkvæmt lögum átt að snúa sér til 

Minjastofnunar Íslands og framkvæma þetta í samráði við þau og aðra sérfræðinga. 

Hörður var beðinn um að fá gjóskulagafræðing til að aldursgreina gjóskurnar 

(eldjallaöskuna) þannig að framkvæmdin yrði upplýsandi fyrir gesti um samspil manns og 

náttúruafla. Síðast þegar Uggi skoðaði aðstöðuna sem Hörður hafði útbúið, hafði þetta 

ekki verið gert. Hann segir að hér sé dæmi um máttleysi opinberrar stofnunar til eftirfylgni 

eða „refsingu/sekta“.  

Svo barst talið að Hnausum í Meðallandi. Þar bjó síðast Vilhjálmur Eyjólfsson, sem 

eftir sinn dag ánafnaði Landgræðslunni bæinn og landið allt sem þar fylgir. Á Hnausum 

má finna einstök dæmi um byggingarþróun á landinu, meðal annars nokkuð vel varðveitta 

fjósbaðstofu. Hún telst nú vera einstök hér á landi, því ekki eru margar uppi standandi líkt 

og sú að Hnausum. Önnur hús sem enn standa búa einnig yfir þó nokkru heimildargildi og 

sögu, sem nokkur akkur væri í að varðveita. Hinn kunni minjavörður Þórður Tómasson á 

Skógum ásamt Vilhjálmi sjálfum, tóku sig til fyrir allmörgum árum og gerðu sitt í að 

varðveita húsin, í einhverju samráði við Þjóðminjasafn Íslands43, en í dag hefur safnið 

ekkert með húsin að gera. Sú tilhögun virðist þó hafa verið rædd fyrir einhverjum 

misserum síðan, en ekki orðið neitt úr því.44 

 
43Gjöf til uppbyggingar fjóssins á Hnausum, MBL. 
44Tölvupóstur til höfundar frá Guðmundi Lúther Hafsteinssyni, sviðsstjóra húsasafns Þjóðminjasafns Íslands, 
3.apríl 2020. 
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Mynd 6. Ljósmynd Þór Magnússon / Ljósmyndasafn Íslands. Bærinn Hnausar í Meðallandi árið 
1976. 

 

Í minningargrein Þórðar, frá árinu 2016 um Vilhjálm, minnti hann á mikilvægi Hnausa: 

Gömul bæjarhús á Hnausum hafa haldist til dagsins í dag fyrir atbeina hans. Eitt 

þeirra, forna fjósið hans með setpalli og svefnpalli, er ómetanlegt byggingarsögulega 

séð. Mér og Skógasafni er það mikill heiður að hafa átt þátt í að styrkja Vilhjálm í því 

björgunarstarfi. Nær leiðarlokum gaf hann Landgræðslu ríkisins höfuðból sitt, 

Hnausa, með húsum og hlunnindum. Gjöfult og fagurt veiðivatn, Eldvatn, streymir 

þar með túnfæti. Landgræðslunnar bíður það heiðursverk að virða þegna gjöf og 

vernda forn hús á Hnausum.45 

Hnausar standa enn auðir og yfirgefnir í dag, og er óljóst hver framtíð staðarins 

verður. Þó eru tengdir aðilar ekki áhugalausir um að viðhalda staðnum og jafnvel gera úr 

honum safn. Það kemur meðal annars fram í máli Veru Roth hér síðar, en hún hefur reynt 

að koma á fót Strandminjasafni á staðnum, en ekki gengið sem skildi, aðallega vegna 

vandræða sem hún rekur til samskiptaörðugleika á milli stofnana; Minjastofnunar, 

Þjóðminjasafns og svo Landgræðslunnar. Sú síðast nefnda hefur þó, samkvæmt Veru, 

verið afar velviljuð með að hjálpa til með varðveislu staðarins. Í svari frá 

 
45 Vilhjálmur Eyjólfsson, MBL. 
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Landgræðslustjóra, Árna Bragasyni, til mín er ljóst að honum er annt um staðinn og að 

Landgræðslan hefur áhuga á að gera sitt til þess að tryggja framtíð staðarins: 

Landgræðslan hefur bæði verið í viðræðum við sveitarfélagið, Minjastofnun og 

Þjóðminjasafnið um Hnausa enda eru þar smiðja og fjósbaðstofa sem ættu að vera 

hluti af húsasafni þjóðarinnar. Þjóðminjasafnið er tregt að bæta við safnið og á 

meðan Landgræðslan tryggir að húsum og umhverfi er viðhaldið á ábyrgan hátt þá 

finnst þeim örugglega ekkert liggja á. Viðræður við sveitarfélagið gengu út á að koma 

jafnvel upp strandminjasafni að Hnausum en það á enginn pening til að gera það sem 

þarf.  

Landgræðslan lætur mála og lagfæra það sem þarf til að ekki verði foktjón á húsinu 

og við erum nú að undirbúa endurnýjun á lokinu yfir brunninum. 46 

Af frásögn Árna má sjá að opinberir aðilar hafi annað hvort ekki fjármagn eða sýni 

verkefninu ekki áhuga og er það er því Landgræðslunnar sjálfrar að taka frumkvæðið að 

forvörnum á þessum minjum. Og nú er verkefnið einfaldlega strand. Á tali Ugga um þetta 

mál, þá mátti skilja að sem fulltrúi Minjastofnunar Íslands, geti stofnunin í raun og veru 

ekkert gert, svo lengi sem að ekki standi til að fara í framkvæmdir eða breytingar, því að 

þá kæmi til kasta stofnunarinnar. Hann tjáði mér að fyrst hafi áform Landgræðslunnar 

einfaldlega verið að setja eignina á sölu, en nú hafi hún sótt um styrk til þess að fara í 

einhverskonar varðveislustarf47. Reyndar kom fram í máli Ugga annað sem gæti varpað 

ljósi á hluta tregðunnar sem virðist vera í samskiptum manna á milli í þessu máli.  

Samkvæmt Ugga, hafði Vera Roth fyrir nokkru skrifað bók um vörður á Íslandi, Fornar 

ferðaleiðir í Vestur-Skaftafellssýslu um aldamótin 190048, en gert það án samráðs við 

Minjastofnun. Uggi vildi meina að  hefði þarna verið kjörið tækifæri fyrir einstakling sem 

velur að skrifa um fornleifar, að gera það í samráði við Minjastofnun. Hann sagði 

ennfremur að kannski væri stofnunin ekki nægilega sýnileg og af því geti leitt að fólk setji 

sig ekki í samband við þá stofnun sem sér um tiltekinn málaflokk; í okkar tilfelli minjar. 

Uggi getur þess þó, að engin leiðindi hafi hlotist af málinu, sem sennilega hafi átt rætur 

sínar að rekja til samskiptaleysis. Þess má þó geta að Vera situr í minjaráði Suðurlands, á 

vegum Minjastofnunar. En svona geta persónuleg, eða lítil mál komið í veg fyrir að 

 
46 Tölvupóstur til höfundar frá Árna Bragasyni, 3.apríl 2020. 
47Hér er vísað í úthlutun Húsafriðunarsjóðs frá 30.mars 2020. Þá var veittur 600.000 kr. styrkur til 
Landgræðslunnar. 
48 Fornar ferðaleiðir í Vestur-Skaftafellssýslu um aldamótin 1900 
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stjórnsýslan gangi vel. Það kemur hér síðar í ljós, í viðtalinu við Veru, að hún gat að auki 

bent á erfiðleika í samskiptum á milli Minjastofnunar og Þjóðminjasafns, sem gekk jafnvel 

svo langt að henni var ítrekað ráðlagt í aðdraganda að stofnun Strandminjasafnsins, að 

tala ekki við báða þessa aðila í einu. Það myndi eingöngu skapa vandræði. Og það stóð 

svo heima. Allt rak í rogastans, en um það verður fjallað aðeins nánar hér á eftir. 

Það var áhugavert að fá að heyra hlið Ugga á þessum málum. Hann hefur mikla 

reynslu og góða yfirsýn yfir verkefnin sem Minjastofnun stendur frammi fyrir. Það er ekki 

ósanngjarnt að halda því fram að hann, líkt og aðrir starfsmenn stofnunarinnar, anni 

tæplega öllum þeim verkefnum sem undir hann heyra og endurspeglast þar sú 

endurtekna skoðun forstöðumanns hennar að það vanti fjármagn í reksturinn og þar að 

leiðandi aukinn mannafla. Persónulegar skoðanir hafa þó alltaf og munu alltaf skipta miklu 

og ekki er hægt að vænta þess að allt skipulag sé óháð þeim og ákvarðanir séu teknar án 

þeirra.  
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4.1.2 Vera Roth, verkefnastjóri menningarmála hjá Kirkjubæjarstofu 

„[…]mér finnst ég alltaf koma aftur og aftur að því að í grunninn þá snýst allt um 

samskipti.“49 

Líkt og áður sagði, þegar leitað var að tilvikum eða dæmum um minjar til þess að taka til 

umræðu í þessu verkefni, þá var af nægu að taka á Suðurlandi. Ekki aðeins er þar að finna 

bæinn Svínadal, heldur eru einnig fleiri spennandi staðir á svæðinu og nú liggur leiðin að 

Hnausum. Hnausar eiga sér aðeins meiri forsögu hjá mér en hin dæmin og jafnvel meiri 

en Svínadalur, þrátt fyrir persónuleg kynni mín við eigendur hans. Það var árið 2012 að ég 

vann að verkefni á vegum Nýsköpunarsjóðs námsmanna í samstarfi við nema í 

iðnhönnun. Við skoðuðum og skráðum minjar og annað sem var að finna í Meðallandi, 

með sérstaka áherslu á félagsheimili sveitarinnar að Efri-Ey. Eitt af viðfangsefnum 

verkefnisins var að fara og taka viðtal við Vilhjálm Eyjólfsson, bónda á Hnausum. 

Verkefnið, sem hlaut nafnið Fjörugóss og félagslíf 50, var svo lokið með útgáfu skýrslu, en 

ekki varð meira úr. Það sem stóð uppúr var hins vegar heimsóknin á Hnausa. Það var 

ógleymanleg stund. Vilhjálmur andaðist árið 2016 og hafði hann þá ánafnað 

Landgræðslunni bæinn Hnausa með jörð og öllu tilheyrandi eins og áður hefur komið 

fram. En alltaf lifði minningin um þennan stað og um Vilhjálm, sem var einstakur. Forvitni 

mín jókst svo þegar árin liðu, og þegar þessi ritgerð hafði tekið á sig skýrari mynd, var ljóst 

að Hnausar væru tilvalið dæmi til þess að fjalla um. Hvað varð um staðinn? Hver sá um 

hann? Hver er framtíð hans? Þessar spurningar leiddu mig að lokum til Veru Roth og við 

ákváðum að hittast í viðtal á kaffihúsi á Seltjarnarnesi, í marsbyrjun 2020. 

Eins og var komið inn á hér að framan, þá hafði Vera greint frá því að hún hefði rekist 

á einhverskonar samskiptaörðugleika í vinnu sinni í undirbúningi strandminjasafnsins að 

Hnausum. Henni var einfaldlega ráðið frá því að reyna að hafa samband við báðar 

stofnanirnar í einu og fá ráð, Þjóðminjasafn og Minjastofnun. Hvort það megi rekja til 

þessa samskiptaörðugleika, sem virðast viðgangast í samskiptum þar á milli og lesa má 

um í skýrslu Ríkisendurskoðanda51 eða í máli forstöðumanns Minjastofnunar Íslands í 

 
49 Viðtal MATHG07/20, 3. 
50 Ágústa Arnardóttir og Þorvaldur Gröndal, Fjörugóss og félagslíf; öflun, úrvinnsla og framsetning heimilda 
um mann- og félagslíf í Meðallandi, V-Skaftafellssýslu.  
51 Rikisendurskoðun, Stjórnsýsla fornleifaverndar: skýrsla til Alþingis, 27. 
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viðtali við mig52, skal ósagt látið.  Talið berst í kjölfarið að samskiptum milli almennings og 

stofnana og hversu mikilvægt sé að þarna ríki gott samband, og eru Hnausar ágætisdæmi: 

V:Ég meina bara segjum eins og Hnausar, skilur þú? Ef að, ef að…þarna, þarna er 

eitthvað sko sem ka…væri kannski, ég held að þetta sé lítið, ég held að þetta sé 

geimsteinn. Og það er þarna fólk sem að vill gera eitthvað.  Og hvað svo? [hlær við] 

Að það er líka þetta, sko, af því að það líka kemur í ljós, og bara, svo það sé alveg á 

hreinu að það er alveg ein hindrunin er þessi aðskilnaður, eða þessi skipting á milli 

Þjóðminjasafns og Minjastofnunar. Að hérna, það er, mér skilst að það, þeir, þessi 

hlutverkaskipting sem að varð fyrir einhverju síðan, á milli þessara stofnana hafi 

skapað ágreining og sá ágreiningur hefur ekkert jafnað sig. Og það er til að mynda 

hindrun sem að ég upplifi bara á fyrstu metrunum þegar að við erum að reyna að 

fara af stað með Hnausa, að hérna, þá fæ ég strax, það er eiginlega viðvörunin sem 

að ég fæ; ekki reyna að tala bæði við þjóðminjavörð og Minja…og forstöðumann 

Minjastofnunar.  

Þ:Nei,einmitt, einmitt 

V:Og hérna, og það eru bara fyrstu skilaboðin. Og þau koma síðan aftur og aftur í 

þessu ferli. Viðvörun, varað við; ekki reyna að daðra við báðar, bara orðrétt svona. 

Og það er held ég hérna, og svo er bara það eru fyrstu mistökin sem að eru gerð, að 

það er reynt að tala við báða aðila og þannig að ágreiningur á milli þessara… 

Þ:…stofnana 

V:…stofnana, og ekki bara stofnana, heldur er þetta bara persónulegur 

ágreiningur.[…] Og ég er alltaf, og ég veit aldrei í hvora, undir hvora heyrir hún? Mér 

finnst ég alltaf vera að spyrja Ugga; bíddu, ef við ætlum að gera svona, heyrir þetta 

undir Þjóðminjasafn eða heyrir þetta undir Minjastofnun? Ef við ætlum að vinna með 

þetta þannig að staðurinn [?]} situr uppi með það að sem sagt, húsin, sem sagt heyra 

undir einn aðila, en það sem að, munirnir undir, það sem er inni í húsunum, undir 

hinn aðilann. Og sagan, hvar á hún heima? Hún á heima hjá öðrum aðila, skilur þú 

mig? Þannig að þetta er, hérna, fyrir mér er þessi aðskilnaður, hann er svo mikil 

pattstaða, af því að maður getur, ef að , og svo segi ég, ef að við förum að vinna með 

þessum aðila, þýðir það þá að hinn aðilinn vill ekki vinna með okkur? En við erum 

með, sem sagt, minjar, sem heyra undir báða aðila. Og þetta má alveg koma fram, 

þú veist, þetta, ég upplifi þetta og ég veit að Landgræðslustjóri hefur við, þetta hefur 

að hluta til verið hans glíma. 

Þ:já 

V:Að hann hefur verið að reyna að tala við þær báðar, af því að þær eiga báðar erindi, 

en það virkar ekki.53 

 
52 Viðtal MATHG04/20, 23. 
53 Viðtal MATHG07/20, 11-12. 
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Tal okkar barst einnig að tveimur dæmum í viðbót, en Vera hefur í störfum sínum haft 

mismikil afskipti af þeim málum. Staða bæjarins Hólma, sem er afar áhugaverður staður, 

sér í lagi út frá minjavernd, er einnig óljós. Í grein Morgunblaðsins frá árinu 2004 er fjallað 

um staðinn. Þar segir meðal annars: „Hólmur í Landbroti er mjög sérstakur staður og 

sögufrægur sem töluvert hefur komið við sögu í raflýsinga- og trésmíðamálum á Íslandi. 

Þar var um árabil rekinn smíðaskóli.“54 Staðurinn er myndrænn og býr yfir aðdráttarafli. 

Staðurinn er því vinsæll meðal ljósmyndara og þarf ekki lengi að leita á vefnum til þess að 

finna sönnun þess (mynd 20). 

 

Mynd 7. Ljósmynd Patrycja Makowska. Hólmur í Landbroti 

 

Það er einnig tenging á milli Hólma og Svínadals. Bjarni Runólfsson sem fæddur var á 

Hólmi, varð frægur um land allt fyrir brautryðjendastarf sitt við smíði heimarafstöðva. 

Hann, ásamt bræðrunum Eiríki og Sigurjóni Bjarnasonum, smíðuðu heimarafstöðina á 

Svínadal, sem enn gengur. Í dag er staðan á Hólmi önnur. Um það leiti sem að greinin í 

Morgunblaðinu er skrifuð og vitnað er í hér að ofan, var staðan sú að þar bjó Sverrir 

Valdimarsson, bróðursonur Bjarna og sá hann um staðinn samkvæmt tilmælum 

 
54Smíðaskólinn í Hólmi og heimarafstöðvarnar, MBL.  
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þjóðminjavarðar, Margrétar Hallgrímsdóttur. En það var ekki að skilja á máli Veru að 

staðan væri þannig í dag: 

V:Sko, verkefnið er sem sagt, Hólmur er náttúrulega mjög merkileg, merkilegur 

staður. Og ég ætla svo sem ekkert að telja það hér, sko. Hérna, talinn vera fyrsti 

verkmenntaskóli landsins og hann er þar með öllum verkfærum ennþá og var bara 

eins og hann var skilið hér…[óskýrt]. Fyrir áratugum, og nánast [óskýrt]…ég veit það 

ekki, man það ekki. En hérna, er bara að grotna niður og míglekur húsið og er sem 

sagt…er bara að eyðileggjast. Skaftárhreppur fór fram á, óskaði efir að þetta yrði, 

hvað heitir það?...hérna… 

Þ:Friðað, friðlýst? 

V:…ver…yrði friðað sem verndar svæði í byggð 

Þ:já,já, verndarsvæði… 

V:Já fengi stöðu, sem verndarsvæði í byggð. 

Þ:Já akkúrat 

V:Og það var sem sagt samþykkt af eigendum, þáverandi eigendum, að farið var af 

stað með þessa vinnu. Og þá héldum við að, hélt maður að það væri komið af stað, 

ferli sem að mundi fá að þróast. En þá svona þegar það var verið að klára skýrsluna, 

að þá deyr einn eigandinn og mér skilst að það sé einhver ósáttur, með arf, erfingja. 

Og það var eitthvað, sem ég ekki veit, því ég var ekki nógu mikið inni í því, en ég var 

búin að fara og ræða við þann sem að hérna, er að vinna þessa skýrslu. 

Þ:já 

V:Og fá að fylgjast með, en ég þekki ekki, já þannig að ég veit ekki meir svo var bara 

allt í einu ekkert meira um af…ekkert meira að frétta, eins og maður segir. 

Þ:Nei. Var þess… 

V:Þannig er staðan núna 

Þ:Þannig að þessi skýrsla er ekki komin út um þetta verkefni… 

V:Nei hún kláraðist ekki… 

Þ:..nei. Og skýrslan var á vegum, sem sagt…ykkar eða sem sagt? 

V:Ja, sko Skaftárhreppur… 

Þ:Skaft, Skaft, Skaftárhrepps… 
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V:…óskaði eftir þessari, hérna framkv…eða sem sagt, já, þetta er sem sagt ósk 

Skaftárhrepps, og með samþykki eigendanna eins og það var, fór af stað.55 

Það var ekki hægt að fara lengra með mál Hólma að þessu sinni. En það er alveg eins 

ljóst að sá staður er ekki síður áhugaverður í samhengi við minjaverndarsjónarmiði. Hann 

er hins vegar ekki staddur á góðum stað í því tilliti. Kannski vantar þar upp á að sagðar séu 

af honum fleiri sögur?  

 

 

Mynd 8. Ljósmynd Örn Óskarsson. Núpsstaður. Bænhúsið er lengst til hægri. 

 

Að lokum er það svo Núpsstaður. Núpsstaður er þekktur staður og vinsæll meðal 

ferðamanna. Á staðnum er bænhús sem er í umsjá Þjóðminjasafns Íslands síðan 1957. 

Bænhúsið stendur við hlið bæjarins (sjá mynd 21). Þar til fyrir nokkrum árum síðan var 

algeng sýn að sjá straum ferðamanna upp heimreiðina að bænum og í bænhúsið. Þótti 

mörgum nóg um, og árið 2010 lokaði núverandi eigandi, Hannes Jónsson, heimreiðinni að 

bænum og þar með öllu aðgengi ferðamanna að staðnum. Þar með talið bænhúsinu. 

Deilan snerist um vörslu og eftirlit við bæinn og slæma umgengni ferðamanna. Í frétt 

Morgunblaðsins um málið kom meðal annars fram að: 

 
55 Viðtal MATHG07/20,4. 
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Margrét Hallgrímsdóttir þjóðminjavörður segist vænta áframhaldandi góðs 

samstarfs við eigendur Núpsstaðar. Lítur hún svo á að bænhúsið sé á ábyrgð safnsins 

en önnur hús á staðnum séu í eigu landeiganda. Hannes segir að ekki séu til þinglýstir 

pappírar um eign Þjóðminjasafnsins á bænhúsinu.56 

Þetta dæmi sýnir okkur einnig hversu viðkvæmt sambandið er á milli minjaverndar og 

ferðamennsku, en Vera bendir líka á mikilvægi góðra samskipta. Hún hafði einhver 

afskipti af þessu máli og segir svo frá: 

Og þannig að og, og þá sé ég sko eins og hérna, þegar að ég, ég heyri alltaf utanfrá 

það sem ég, sem sagt, eigandinn að Núpsstað, sem að er þessi erfiði sem að hann 

er…ég meina, það er ekkert auðvelt að eiga við hann, greinilega. En svo þegar ég sit, 

tala við hann, þá kemur ýmislegt í ljós, skilurðu? Sem að maður heyrir kannski ekki 

dags daglega. Og honum varð mjög uppsigað við þjóðminjavörð. Og hann er mjög, 

mjög, það var þak frá…það var svona, eins og hann segir frá því. Ekki veit ég hvað það 

gerðist eða atburðarrás og auðvitað er þetta sjálfsagt margt eins og alltaf er, það er 

yfirleitt margar ástæður fyrir því sem að, hérna, atburðum eða stöðu sem að komin 

er upp. En fyrir, frá hans sjónarmiði þá sýndi hún honum mikla vanvirðingu og hann 

var mjög ósáttur við hana og viðhorfin og hann upplifði það að það ætti bara að taka 

þetta allt af honum og hann ætti að gefa bara allt þetta gríðarlega land og jörðina og 

allt saman og þannig að sko, þetta,  við komum alltaf aftur og aftur að, að því að, eða 

mér finnst ég alltaf koma aftur og aftur að því að í grunninn þá snýst allt um samskipti. 

Það eru auðvitað peningar, er hinn, hérna, grunnástæðan fyrir því að hlutirnir ganga 

eða ganga ekki. Og það er annars vegar peningar og hins vegar samskipti. Svona eftir 

þessi ár sem að ég er búin að vera að ferðast í þessu og ég er, hef í sjálfu sér ekki 

mikla reynslu, ég hef ekki reynslu af að byggja upp svona stað og ég hef ekki reynslu 

af að reka svona stað. En ég hef sem sagt reynslu af, af hérna af samræðunni. Og ég 

er búin að hitta marga og, sko, á ýmsum, sko sjónarhólum eða menn sem hafa ólíka 

aðkomu að sömu málunum. Og ég veit eins og sko að, hvað á ég að segja, við komum 

einhvern veginn, já mér finnst bara…það rekur sig alltaf að þessu sama, að það er 

einhver kergja eða stífni sem að kemur í samskiptin.57 

Góð samskipti eru gulls ígildi ef eitthvað er að marka orð Veru. Ég ræddi aðeins meira 

við Veru um ástæður og hvatann til þess að halda úti ferðaþjónustu, tengdum 

menningarminjum. Hún tók annað dæmi um það þegar slíkt getur gengið nærri 

heimamönnum: 

[…]af því að, sko þetta er bara í hlaðinu hjá honum eða…allt í einu búið að benda á 

einhverja gamla ferðaleið og allir troðast, allt í einu bara banka upp á, þú veist. Og 

það er svo…eins og fyrir austan, þar er, þá veit ég um einn stað sem að þau lokuðu 

bara vegna þess að það var alltaf verið að banka upp á hjá þeim58 

 
56Aðgangi ferðamanna að Núpsstað lokað, MBL. 
57 Viðtal MATHG07/20, 3. 
58 Viðtal MATHG07/20, 8. 



51 

Það er ljóst að Vera er eldhugi og lætur sig þennan málaflokk miklu skipta. En hér skal 

snúa að lokum athyglinni norður í land, nánar tiltekið á Siglufjörð. Þar tók ég þau Anitu 

Elefsen og Örlyg Kristfinnsson tali, og fékk meðal annars að heyra um frásagnir þeirra um 

minjavernd.  

4.1.3 Anita Elefsen og Örlygur Kristfinnsson - Siglufjörður 

Saga Síldarminjasafns Íslands er merkileg fyrir margar sakir. Árið 1989 var stofnað félag 

áhugamanna um minjasafn (FÁUM) á Siglufirði sem áður hafði tekið sig saman til og gert 

upp og komið í notkun gömlu húsi, Roaldsbrakka, svokölluðu. Í dag hefur safnið yfir að 

ráða fjölmörgum húsum og hlotið margskonar verðlaun og viðurkenningar í gegnum 

tíðina fyrir störf sín á sviði minjaverndar. Örlygur Kristfinnsson er einn af upphafsmönnum 

FÁUM og einnig fyrsti forstöðumaður safnsins. Það er áberandi, þegar gengið er um 

Þormóðseyri á Siglufirði, gamla bæinn á eyrinni, hve heilsteypt hverfismyndin er og 

áberandi fjöldi gamalla húsa hefur gegnið í gegnum einhverskonar endurnýjun lífdaga, 

mörg þeirra reyndar á vegum Örlygs. Það má nefna í því samhengi að eyrin er nú eitt af 

opinberum verndarsvæðum í byggð, sem Minjastofnun Íslands velur og hefur umsjón 

með.  

Eitt af húsunum á eyrinni er á Vetrarbraut 19. Það hefur ekki hlotið neina endurnýjun 

á neinn hátt, og ekki eru nein áform um slíkt, en grunnviðhaldi hefur þó verið reynt að 

sinna til þess að húsið dæmist ekki ónýtt. Örlygur skrifaði grein um húsið í bók sinni 

Svipmyndir úr síldarbæ II, sem var gefin út 2013, er bar titilinn „Yst á Vetrarbrautinni“.59  

Hún er byggð á frásögnum þeirra sem þekktu til fjölskyldunnar sem bjó í húsinu, 

ljósmyndum og dagbók sem Jóhann Andrésson hélt, allt til dauðadags. Greinin er meðal 

góð heimild um ákvörðun safnsins að kaupa húsið en ástand þess gott dæmi um 

menningarminjar sem nú standa á milli steins og sleggju, ef svo má að orði komast. Tíminn 

mun eingöngu leiða það í ljós hver örlög þess verða, en skoðun Anitu er sú að húsið sé 

dýrmæt heimild, sem mikilvægt sé að varðveita í þeirri mynd sem það er nú; með öllu 

innbúi og slíku. Það sé líkt og tímahylki en til þess þurfi bæði fjármagn og mannafla. Ekkert 

hafi heldur verið gert sérstaklega til þess að mæla það upp eða slíkt. Hún rifjar upp 

aðkomu safnsins að húsinu: 

 
59 Örlygur Kristfinsson, Svipmyndir úr síldarbæ II, 184-219 
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A:[…] sko, húsið var keypt fyrir ja, kannski tuttugu og fimm…það var allavega fyrir tvö 

þúsund. Níutíu og eitthvað er húsið keypt. Þá sem sagt deyr hann Jóhann sem bjó í 

húsinu. Hann átti enga erfingja. 

Þ:mhm 

A:Þannig að það komu bara lögfræðingar úr Reykjavík sem læstu sig inni og fóru að 

leita að öllum verðmætum. Og hérna, úr varð að í rauninni var húsið boðið upp. Og 

félag áhugamanna um minjasafn, sem að þá rak Síldarminjasafnið, áður en það varð 

sjálfseignarstofnun, keypti húsið bara í þeim tilgangi að bjarga því að því yrði, sko að 

það myndi varðveitast sem heild. Að það færi ekki innbúið í Kolaportið og húsið rifið 

eða hvernig sem væri.60 

Þau hafi skipt um þak á sínum tíma og átt samtal við forverði á öðrum söfnum um hvernig 

best væri að fara með svona minjar. Anita segir ennfremur að það sé draumur safnsins að 

geta að lokum flutt húsið á safnlóðina þar sem það gæti verið til sýnis sem dæmigert 

heimili verkamannafjölskyldu frá því um 1940-50 í miðju síldarævintýri.  

Húsið er undir verndarvæng stofnunar. Ekki einstaklings, þó að auðvitað, eins og 

margoft kemur fram, eru stofnanir byggðar upp af fólki. Helsti munurinn er því aðallega 

fólginn í heildarkrafti safnsins sem stofnunar, en hún getur búið yfir víðtækari þekkingu á 

málefninu, betra tengslaneti og auðveldari aðgengi að fjármagni heldur en einstaklingur. 

Því mætti segja að þessar menningarminjar (Andrésarhús) séu í „betri“ stöðu en aðrar 

þær sem fjallað er um í þessari ritgerð. Það er umdeilt hvort þessum minjum sé betur 

farið sem vettvangur sýninga eða safna, í einkaeigu eða jafnvel hvort þær eigi að fá að 

hverfa að fullu. Hérna vega salt, hvati byggður á tilfinningum og svo hvati byggður á 

fjárhagslegum ávinningi. Það er umdeilanlegt hvort menningarminjum sé betur borgið 

sem hluti af sýningu safns eða ekki . Örlygur kom með nokkuð nýja sýn á þetta og talaði 

um hvernig skylda þeirra og ábyrgðartilfinning félaga í FÁUM gagnvart samfélaginu skipti 

öllu máli þegar ákvörðun var tekin um að stofna safn. Að hægt væri að græða á því síðar 

í tengslum við ferðaþjónustu, sagði Örlygur að hefði komið honum á óvart: 

Ö:Eins og ég þekki það, bæði af minni eigin reynslu og, og eins og ég sé þetta í 

nágrenninu hérna, í Skagafirði og jafnvel víðar að þá er það tilfinning okkar fyrir 

sögunni, og við getum alveg talað um ást eða ástríðu fyrir einhverju í því sambandi, 

að, að við getum varðveitt eitthvað. Að það fari ekki allt undir, undir jarðýtutönnina 

og jarðýtubeltin og verði eyðileggingu að bráð. Við varðveitum eitthvað til minja, til 

minningar um það að hér bjó fólk á nítjándu öld í litlu samfélagi. Og þetta hús hér er 

dæmi um það. Og það til dæmis hafði mjög mikil áhrif. Sú afstaða, til þess að við 

 
60 Viðtal MATHG02/20, 1-2. 
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tókum þetta að okkur eða bara…færðumst þetta í hendur…tókumst á við þetta…og 

það sama er kveikjan gagnvart safninu, þetta dásamlega fallega hús, eins og maður 

sá það fyrir sér hvernig það gæti orðið í endurreisn. Og síðan sagan. Og við hugsuðum 

eins og…eða við, já…ég bara leyfi mér að segja það, við hugsuðum sko, fyrst og fremst 

um sögu okkar og skyldu okkar gagnvart samfélaginu og því til dæmis að fræða, að 

börnin okkar í til dæmis í skólanum, fengju eðlilega fræðslu um fortíð þessa staðar. 

Þetta var ekki bara einhver glamrandi svona í nútímanum og hlaupið eftir bara 

einhverri nýjustu tísku, hvort að það væri í einhverjum kennsluháttum eða, eða 

einhverjum dægur, sko, bólum, sko hvað væri vinsælt hverju sinni.  Hvort að það væri 

dansaður limbódans eða rokk. Eins og var í mínum, eða tvist, í mínum skóla hérna. 

Heldur væri alltaf til hérna eitthvað fast til þess að standa á, þetta er sagan okkar og 

hérna er fortíðin og hérna komum við, nú komum við í heimsókn hingað og við bara 

förum eins og að glugga og horfum inn í fortíðina; svona var þetta fyrir hundrað 

árum. Að eiga ekkert slíkt til þess að sýna börnum okkar, afkomendum okkar, það er 

alveg ótrúlega bágt. Það var þetta sem að rak okkur áfram, ég vil segja það, okkur, 

skilurðu? Eins og ég sá þetta og það sem rak mig áfram, dreif mig áfram, ég get alveg 

sagt þér eins og er; það kom mér næstum því á óvart að það væri eitthvað eitthvað 

hægt að færa sér þetta í nyt gagnvart ferðaþjónustu. Eða öllu heldur hitt. Að snúa 

þessu við. Að það væri hægt nýta ferðaþjónustuna til þess að færa kraft inn í þetta 

sem við vorum að gera, sem að…þar sem að aðalatriðið væri að búa til fræðslu, sko, 

setur…og þá kæmi ferðaþjónustan, túrisminn, til þess að blása vind í þau segl, sko. 

Þ:Þetta vinnur saman… 

Ö:Við vorum ekki að gera þetta í þágu einhvers túrisma til þess að græða á. 

Þ:nei,nei, einmitt, einmitt. 

Ö:Enda hefðum við, hefðum við verið að hugsa um eitthvað slíkt þá, þá værum við, 

hefðum við valið okkur einhver önnur viðfangsefni sem að hefðu fært okkur tekjur, 

sko.61 

Hér má segja að ferðaþjónustan geti stutt hugsjónarvinnuna ef vel er að staðið. 

Samfélagslegt gildi safnsins er mikið í dag. Fyrir utan það að taka á móti gríðarlegum fjölda 

ferðamanna á hverju ári, heldur það úti fræðslu í samvinnu við skóla i nágrenninu á öllum 

aldursstigum. Að auki stendur það fyrir reglulegum myndagreiningarsýningum á 

öldrunarheimili staðarins, og má segja að íbúar Siglufjarðar séu almennt afar jákvæðir í 

garð safnsins. Það heldur í heiðri mikilvægu tímabili, ekki bara í sögu staðarins, heldur 

landsins alls. Eftir að síldarævintýrið mikla tók enda, fór bærinn í gegnum erfiða tíma og 

ásýnd bæjarins þótti ekki upp á marga fiska. Með stofnun safnsins þótti mörgum að 

Siglufirði væri sómi og virðing sýndur.  

 
61 Viðtal MATHG03/20, 9-10. 
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Það var að lokum eitt sem Örlygur nefndi sem átti sér vissan samhljóm með 

skoðunum þeirra eigenda Öngulstaða og Stapa. En það var hvernig aðkoma, eða 

afgreiðsla stofnananna væri gagnvart einstaklingum sem bæru ábyrgð á sínum verkum, 

tækju frumkvæðið í minjavernd og uppbyggingu tengda henni. Þau nefndu öll að þeim 

fyndist vanta viðurkenningu, meiri þátttöku eða einhverskonar klapp á bakið frá kerfinu. 

Örlygur tók stofnun Síldarminjasafnsins sem dæmi: 

Af hverju var ekki búið að, við getum sagt…af hverju var ekki Þjóðminjasafnið búið að 

stíga fram, stíga skrefið fram hérna og inn í þetta samfélag og segja; það þarf að gera 

eitthvað gagnvart Roaldsbrakkanum, þessu friðaða húsi, það þarf að gera eitthvað 

raunhæft gagnvart þessari hugmynd sem hafði fæðst, um það að hérna yrði byggt 

upp síldarminjasafn eða sjóminjasafn. Það er ekki gert..62 

Örlygur kallar þarna eftir samráði, eða einhverskonar viðurkenningu frá opinberum 

stofnunum, en það er einmitt gott að hafa þann vinkil í huga þegar stofnanirnar sjálfar, 

líkt og Minjastofnun, gerir slíkt hið sama er hún kallar eftir meira samráði frá hinu 

opinbera. 

Þau Anita og Örlygur búa saman yfir mikilli reynslu og tækifærum til þess að gefa 

„Andrésarhúsi“ annað tækifæri, hvort sem það verður í formi sýningargrips eða „lifandi“ 

byggingar, með eitthvað allt annað hlutverk. Næst sný ég mér svo að djúpviðtölunum. 

  

 
62 Viðtal MATHG03/20, 6. 
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5 Frásagnir einstaklinga 

Torfbæirnir, og allt það sem þau mannvirki stóðu fyrir, voru að verða að tóftum. Með 

því að skrá niður allt um þennan heim sem var á hverfanda hveli, fá drátthagan mann 

til að teikna mynd af horfnum útihúsum eftir lýsingu sjónarvotts, með því að setja 

það allt á bók og í bók myndi það ekki glatast, þrátt fyrir allt.63 

Hingað til hefur verið talað við fólk sem annað hvort tengist með beinum hætti 

stofnunum, eða hefur gert það á einhverjum tímapunkti. Nú er komið að hinum enda 

hópsins, en þar er að finna ferðaþjónustubændur, mynd- og tónlistarfólk. Fólk sem hefur 

í raun engar beinar tengingar í minjavernd á Íslandi og hefur því engra hagsmuna að gæta, 

nema sinna eigin. 

Jarðirnar Stapar, Svínadalur og Öngulstaðir hafa það allar sameiginlegt að eiga sér 

langa sögu ábúenda, jafnvel allt aftur í landnám. Það fylgja þeim miklar sögur. Sögur um 

framþróun, sköpunarkraft, hamingju, stöðnun, harmleik, fátækt, og allt þar á milli. Það 

eru ólíkar kringumstæður á öllum þessum stöðum. Náttúruöflin hafa farið mishörðum 

höndum um jarðirnar. Á Svínadal ber hugsanlega mest á óblíðri meðferð náttúruaflanna 

þar sem að staðurinn liggur utan í Eldvatni, og er því í sífelldri hættu þegar Skaftárhlaup 

bresta á. 

Eftirfarandi viðtöl voru tekin í febrúar og mars, 2020. Hér eru á ferðinni þrjú viðtöl við 

eigendur Stapa, Svínadals og Öngulstaða, en á jörðunum er að finna menningarminjar af 

ýmsum toga. Í næsta kafla þar á eftir er svo talað við aðila sem að annað hvort vinna innan 

minjaverndunargeirans og hafa aðgang eða umsjón með húsum eða öðru, hvers framtíð 

er enn óráðin. Þetta eru minjaverðir, verkefnastjórar menningarmála, safnstjórar og 

eldhugar á sviði minjaverndar.  

En hvað var spurt um í viðtölunum? Í stuttu máli voru viðmælendur mínir beðnir um 

að reyna að útskýra hvatann, rökin, eða ástæðu þess sem liggur að baki þeirra eigin 

ákvörðunum varðandi minjavernd. Í kaflanum eru svör þeirra skoðuð og jafnframt gerð 

tilraun til þess að rýna í frásagnirnar með lykilatriðin í huga sem lögðu grunn að 

rannsóknarspurningum mínum í upphafi; einkenni frásagna, samtal og viðhorf bæði 

einstaklinga sem hafa menningarminjar í sinni umsjá og svo þeirra stofnana sem vinna á 

sviði menningarminja. 

 
63 Ragnar Helgi Ólafsson, Bókasafn föður míns, 74-75. 
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5.1 Öngulstaðir í Eyjafjarðarsveit. Eigendur:  Jóhannes Geir Sigurgeirsson og 
Ragnheiður Ólafsdóttir 

 

Mynd 9. Ljósmynd höfundar. Öngulstaðir 2018. Gamli bærinn er í hægri hluta hússins (rautt 
þak) en vinstra megin er uppgert íbúðarhús  

 

5.1.1 Kynning 

Samkvæmt jarða- og ábúendatali frá 2019 sem Ragnheiður Ólafsdóttir á Öngulstöðum og 

annar eigandi Gamla Bæjarins, sendi mér kemur fram að byggð hafi hafist þar mjög 

snemma. Þar segir: 

Ekki voru Öngulstaðir landnámsjörð en hefur þó byggst snemma og er fyrst getið í 

Víga-Glúmu. Þá bjó þar góður bóndi, sem hér HALLI digri. Hann gekk á milli þegar þeir 

Þverármenn og Esphælingar börðust á Hrísateigi 983.64 

Samkvæmt þessari lýsingu eru líkur á því að bæjarstæðið hafi staðið undir hverjum 

bænum á fætur öðrum, kynslóð eftir kynslóð. Byggingarsaga staðarins er af þeim sökum 

áhugaverð og líklegt að margt leynist undir yfirborði jarðar, ef nánar yrði skoðað. Á 

Öngulstöðum er rekin metnaðarfull ferðaþjónusta, Lamb Inn, þar sem að boðið er upp á 

gistingu og veitingastað í fyrrverandi fjósi og hlöðu sem var fyrst opnuð 1996. Lamb Inn 

 
64 Stefán Aðalsteinsson, Eyfirðingar: framan Glerár og Varðgjá. 
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er fjölskyldufyrirtæki sem þau hjónin Jóhannes Geir Sigurgeirsson og Ragnheiður 

Ólafsdóttir reka ásamt dóttur hans og tengdasyni. Að auki hafa þau Jóhannes og 

Ragnheiður gert upp Gamla bæinn sem þau búa í að hluta til (sjá mynd 4). Það er ekki 

búið í Gamla bænum lengur, fyrir utan þeim hluta sem þau hjón hafa búið um sig í. Innbú, 

líkt og húsgögn, hlutir, fatnaður, borðbúnaður og smáhlutir af persónulegum toga má sjá 

um allan Gamla bæinn, líkt og fyrri eigendur hafi bara rétt skroppið frá. Þetta líkist safni. 

Kannski minnir þetta á uppsetningu Síldarminjasafns Íslands á Siglufirði, á híbýlum 

síldarstúlknanna, þar sem svipuð umgjörð tekur á móti manni. Það kemur líka á óvart 

hversu stór Gamli bærinn er. Herbergi eftir herbergi tekur við hvert af öðru, full af munum 

og minningum úr fortíðinni. Þarna er meira segja að finna stofu sem þau hjón sögðu okkur 

að sé eitt fyrsta, ef ekki fyrsta leikhús landsins. Undir húsinu, í rökum og dimmum kjallara 

norðurhlutans, má síðan sjá ummerki um hleðslur, en óljóst er síðan hvenær þær eru.  

 

Mynd 10. Mynd tekin úr kynningarmyndbandi Lamb Inn. Loftmynd af Gamla bænum á 
Öngulstöðum 

 

Gamli bærinn á Öngulstöðum býr yfir mörgum sögum og minjum af ýmsum toga. 

Jóhannes og Ragnheiður hafa unnið mikið starf við að varðveita og gera staðinn upp og 

hafa þar að auki gert ýmislegt til þess að miðla sögu hans. Gamli bærinn er opinn að 

einhverju leiti fyrir ferðamönnum sem þau hjón bjóða einstaka sinnum til þess að skoða 

bæinn. Stundum eru haldnar þar veislur. Staðurinn er formlega ekki safn, setur eða þess 

háttar stofnun, en efniviðurinn er sannarlega til staðar og því áhugavert að kanna hvað 

hefur drifið þau áfram þessi árin, hvað varðar uppbyggingu, verndun og miðlun á Gamla 
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bænum og öllu því sem honum og sögu hans fylgir. Viðtalið, sem eftirfarandi kafli byggir 

á, var tekið í febrúar 2020, í íbúðarhluta Gamla bæjarins á Öngulstöðum. 

5.1.2 Viðtalið við Jóhannes og Ragnheiði, Öngulstöðum, Eyjafjarðarsveit 

Jóhannes hefur fjölskyldutengingu við staðinn margar kynslóðir aftur í tímann, en 

Ragnheiður kemur síðar að honum. Saman hafa þau svo, síðan um 2006, þegar þau 

eignast að fullu Gamla bæinn, unnið að uppbyggingu og verndun hans. Þetta hefur verið 

langt og flókið ferli, þar sem margir hafa lagt hönd á plóg við að gera bæinn að bæði 

nútímalegu íbúðarhúsi, þar sem þau hjónin búa, og svo að gera hinn hlutann að því sem 

hann er í dag. Gamli bærinn er einskonar tímahylki sem má segja að heiðri fyrri kynslóðir 

Öngulstaða á sama tíma og hann miðlar sögu og menningu þeirra til framtíðar. En af 

hverju skyldu þau hafa viljað leggja vinnu á sig til þess að koma þessu á þann stað sem 

það er í dag? Hver er hvatinn? 

5.1.3 Margnota pípan 

 

Mynd 11. Ljósmynd höfundar. Grófur uppdráttur af helstu vistarverum Öngulstaða. 
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Þau segja frá því að árið 2006, þegar eignin var loks að fullu orðin þeirra, hafi þau staðið 

fyrir utan húsið og velt næstu skrefum fyrir sér. Það hafi orðið ofan á að gera upp húsið 

og til þess hafi þau haft samband við Hólmstein Snædal, smið á Akureyri. Það var í 

samstarfi við hann og Valdimar Gunnarsson, fyrrverandi menntaskólakennara á Akureyri 

og nágranna, sem byggingarsaga hússins kom hægt og rólega í ljós. Að mati Hólmsteins 

var hér á ferðinni merkilegt hús, og athygli vakti hluti þess sem kallaður var Leikhúsið. 

Heimildir fundust fyrir uppsetningu leikrits í húsinu frá árinu 1883 og þar að auki sjást á 

teikningum að annar hluti hússins var nefndur Þinghús. Öngulstaðir, líkt og margir bæir, 

byggðust upp í áföngum og var sífellt verið að rífa, breyta og bæta við þegar nýjar 

kynslóðir tóku við búi. Það er eitt af áhugaverðustu hlutunum við bygginguna nú, en lög 

byggingarsögunnar má sjá um allt hús. Hjónin hafa lagt sig fram um að viðhalda þessum 

ummerkjum tímans. 
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Mynd 12. Ljósmynd höfundar. Eldhúsið í Gamla bænum. Allt er hér uppsett á þann hátt  líkt og 
að íbúar hússins hafi rétt skroppið frá og séu væntanlegir á hverri stundu. 
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Hér er Jóhannesi gefið orðið, en í byrjun viðtals fór hann lauslega yfir sögu hússins, 

sem hann líkir við pípu sem margoft hefur verið skipt um bæði munnstykki og haus: 

Jóhannes (J):Gamli bærinn á Öngulstöðum, það var bara talað um Gamla bæinn. 

Hann er, við höfum ekki svona einstök ártöl, alveg á hreinu byggingarsöguna, en við 

vitum svona nánast fyrir víst að þetta er staðurinn þar sem að menn settust að hér 

fyrst, einhvern tímann í kringum, upp úr níu hundruð. Og síðan hefur húsið verið 

endurbyggt hér á staðnum síðan. Sú saga sem við þekkjum er að einhvern tímann 

upp úr átjánhundruð, væntanlega sem næst átjánhundruð og þrjátíu, að við teljum, 

þá stendur hérna stór, hefðbundinn torfbær með framhúsum og, og eldhúsi, 

göngum, baðstofu og öllum pakkanum. Og þá eru rifin framhús, líklegast þrjú og 

byggt portbyggt timburhús sem að hefur alla tíð haft nafnið Leikhúsið af því að það 

var notað sem, sem til slíkra, slíkra hluta, funda og, og skemmtanahalds meðal 

annars. Síðan að við teljum í kringum átjánhundruð, milli átjánhundruð og sextíu, 

sjötíu, þá eru bakhúsin rifin og byggt langt timburhús, sem við sitjum reyndar í að 

parti hér í núna, tuttugu metra langt með portbyggðu risi og síðan gerist það næst, í 

þessari furðusögu, að Leikhúsið þarna, og ytri endinn á langhúsinu eru sett undir eitt 

þak. 

Þ:Tengd? 

J:Tengd, já. En það var á annars…virðist hafa verið í upphafi, svolítið bil á milli þeirra. 

Og enn stóðu þá hér tvö torfhús, hérna niðri þar sem að stofan er hérna. Annað þeirra 

á, á gamalli mynd, mynd merkt sem leikhús…og, nei sem hérna þinghús af því að hér 

var þinghús og hitt sem skemma. Og þau eru svo rifin nítjánhundruð og fimmtán, 

steyptur hérna í vinkilinn þykkur veggur og svo steypt kápa utan á suðurgaflinn og 

austurhliðina á langhúsinu. Og þetta er, þetta vitum við að gert er nítjánhundruð og, 

og fimmtán. Og…síðan er nú ekki mikið gert nema það er bætt við kvistum og 

eitthvað hér uppi eftir það. Þannig það tók…áttatíu, jafnvel níutíu ár að breyta 

gömlum stórum torfbæ í þetta hús sem það var þarna orðið nítjánhundruð og, og 

fimmtán. Og ég veit ekki um neina, neitt annað dæmi um svona byggingarsögu. Það 

eru, maður hefur séð í gömlum bókum þá var það ekkert óalgengt að það var, að það 

var rifinn, eins og í þessu tilfelli, framhús og byggt þar eitt timburhús, baðstofa rifin 

og byggt timburhús, en síðan var yfirleitt látið staðar numið og byggt þá bara upp á 

nýjum, nýjum stað.65 

Af máli hans er ljóst að til margs er að vinna með því að vernda bygginguna, þó ekki 

væri nema vegna sérstakrar byggingarsögu. En aðspurð um hvort Öngulstaðir hafi verið 

eitthvað sem þau hafi fundið þörf hjá sér að vernda eða gera eitthvað með, svaraði 

Jóhannes: 

 
65 Viðtal MATHG01/20, 1-2. 
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J:Okkur fannst það alveg klárlega, að við hefðum eitthvað í höndunum sem þyrfti að 

vernda. Svo, eiginlega þessi hugmynd fæðist einhvern tímann hvort það væri hægt 

að endurbyggja bara þennan enda þannig að það væri hægt að búa í honum…66 

Þarna vísar Jóhannes í suðurhluta hússins sem gerður var upp með íbúðarhúsnæði í 

huga. Ferlið hjá þeim, að gera upp húsið og koma öllu í það ástand sem nú er, tók langan 

tíma. En alltaf hugsuðu þau um sögu húsanna og sögu um leið og þau stóðu í 

framkvæmdum eða breytingum. Það var rauður þráður hjá þeim. Þau höfðu í byrjun 

vinnunar samband við Húsafriðunarnefnd og fengu aðila frá þeim til þess að koma og 

skoða. Eftir það var allt gert í lauslegu samráði við þau, þó vissulega hafi þeim hjónum 

fundist þau vera lengi að bregðast við ýmsum ábendingum. Í þrjú eða fjögur ár fengu þau 

styrki til verkefnisins úr Húsafriðunarnefnd, frá KEA og frá Framleiðnisjóði 

landbúnaðarins. Það er ljóst að svona verkefni kostar mikla fjármuni og til verkefnis af 

þessu tagi er stuðningur úr slíkum sjóðum mikilvægur. Jóhannes nefndi í þessu samband 

að ef að þetta hefði verið tekið yfir af einhverjum opinberum aðilum, að „þá hefði þetta 

aldrei verið gert. Og kostað margfalt meira“.67   

 

Mynd 13. Ljósmynd af heimasíðu Lamb Inn. Hér má sjá Leikhúsið í Gamla bænum. 

 
66 Viðtal MATHG01/20, 8. 
67 Viðtal MATHG01/20, 19. 
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Kjallari hússins í norðurhlutanum er áhugaverður líkt og áður hefur verið nefnt, þó 

litlar upplýsingar hafi náðst um hann frá þeim hjónum. Þar eru minjar sem augljóslega eru 

eldri en annað sem hægt er að skoða í Gamla bænum. Jóhannes og Ragnheiður minnast 

þess í viðtalinu að í kringum 1980 hafi komið á staðinn einhverjir sérfræðingar sem voru 

að skoða fornminjar á svæðinu. Þeir skoðuðu kjallarann í norðurenda hússins þar sem er 

að finna hleðslur. Ekkert kom út úr því og enn eru engin áform með að grafast frekar fyrir 

um hvað þar leynist. 

5.1.4 Viðhorfin – Þetta er eign okkar allra 

Þegar talið barst að viðhorfi almennings til svona minja, líkt og Gamli bærinn er, sneri 

Ragnheiður dæminu við og sagði frá upplifun sinni af viðhorfum fagfólksins til þeirra. Þau 

hafa nú í höndunum það sem þau líta á sem safn, þó ekki sé það safn í skilningi laganna68. 

Engin formleg starfsemi er í gangi tengd Gamla bænum önnur en það starf og viðhald sem 

lagt hefur verið í híbýlin í gegnum tíðina. Engin skráning eða annað rannsóknarstarf. 

Verkið er unnið á þeirra eigin forsendum, tíma og fjármagni, en það vantar ekki áhugann 

og viljann frá þeim til þess að gera meira. Eða eins og Ragnheiður segir: „af því að við 

viljum gera þetta rétt“.69 Hún tekur dæmi um að hún hafi hitt fólk úr safnageiranum og 

talið hafi borist að Gamla bænum, en að hennar mati hafi undirtektirnar verið dræmar 

um að leggjast á þetta með þeim. Það finnst henni leiðinlegt og kallar eftir því að 

einhverstaðar úr kerfinu ætti að koma hrós, klapp á bakið og síðast en ekki síst, hvatning 

og stuðningur til þess að gera betur. Þessi viðhorf áttu reyndar eftir að koma upp oftar 

hjá öðrum viðmælendum í rannsókninni. Ragnheiður nefnir sem dæmi skráningarkerfi 

Sarps sem hún telji sig geta notað ef hún fengi fræðslu um notkunina. Hún upplifi sig eins 

og að þau séu ekki nóg fín fyrir „klúbbinn“70 og telur að þarna vanti eitthvað samtal, eða 

samskipti til þess að koma Gamla bænum þeirra á næsta stig. Til dæmis nefna þau að á 

Minjasafninu á Akureyri væru hlutir sem tengjast Gamla bænum, sem að þau væru til í að 

 
68 Sjá Safnalög nr. 141 / 2011. Söfn, samkvæmt skilningi laganna þurfa að uppfylla margvíslegar og ítarlegar 
kröfur. Sem dæmi má nefna mega þau ekki vera rekin í hagnaðarskyni og þurfa að vera opin öllum 
almenningi. Eins þurfa þau að uppfylla strangar kröfur um söfnun, skráningu, varðveislu, rannsóknum, 
sýningum og annarri miðlun.  
69 Viðtal MATHG01/20, 29. 
70 Viðtal MATHG01/20, 27. 
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fá til sín, en það væri ekki hægt.71 Það má greina smá gremju í máli þeirra gagnvart 

stofnunum sem vinna á sviði minjaverndar og aðilum sem tilheyra þeim eða kannski 

vonbrigði. Hún bendir einnig á mikilvægi þess að í kerfinu sé til sveigjanleiki, t.d. þegar 

kemur að byggingarreglugerðum og tekur dæmi um breytingarferlið sem þau gengu í 

gegnum á suðurhluta hússins, þar sem að oftar en ekki voru engar teikningar til vegna 

aldurs hússins og því nauðsynlegt að beita skapandi hugsun og vera sveigjanlegur. 

Mér lék forvitni á að heyra meira um viðhorf þeirra væri til minjaverndar og ekki síst 

hvert hlutverk almennings ætti að vera. Aðspurð um hvort það gæti talist íþyngjandi eða 

til trafala að eiga / búa yfir fornminjum, á borð við Gamla bæinn, eða hvort þau haldi að 

slíku hafi einhversstaðar verið haldið leyndu til þess að forðast vandræði, svöruðu þau 

afdráttarlaust neitandi. Þetta sé alltaf spurning um að leita svara, sögðu þau, vera upplýst 

um möguleikana og eiga í góðum samskiptum við viðeigandi stofnun. Annað gæti 

hreinlega talist til fordóma gagnvart minjavernd, líkt og Ragnheiður nefnir. En líkt og með 

byggingarferlið sem þau lýstu hér að ofan, þar sem að sveigjanleiki var lykilatriði, þá koma 

þau aftur inn á  það að það verði að vera hægt að gera bæði; vernda minjar en einnig nýta 

þær á einhvern hátt. Á Öngulstöðum er rekin ferðamannaþjónustan Lamb Inn, og því kom 

sú hugmynd upp að nýta Gamla bæinn í tengslum við það. Til dæmis að opna kaffihús eða 

bjóða húsnæðið til veislu- eða móttökuhalds. Það er ljóst á máli þeirra hjóna, að þeirra 

hlutverk sem verndarar staðarins skiptir þau miklu máli. Þegar talið berst að því hvort 

mikilvægt væri að almenningur léti vita þegar minjar væru í hættu, eða hefðu fundist, var 

svar þeirra beggja afdráttarlaust: 

Ragnheiður (R):já, já… 

J:Já, já, algerlega, já, já. 

R:Mér finnst það bara alveg gr…mér finnst það bara sem réttur minn sem einst…sem 

Íslendingur… 

 
71 Þau nefna að á safnið hafi farið meðal annars gamlar kerrur sem hafi átt uppruna sinn á Öngulstöðum. 
Ekki kemur fram í máli þeirra hvort þau hafi látið reyna á að fá einhverja muni til baka, eða á hvaða 
forsendum þeir fóru á safnið til að byrja með. Þau kenna um framtaks- og tímaleysi að þetta hafi ekki verið 
skoðað nánar. Að auki má benda á að í safnalögum nr.141 / 2011 eru mjög skýrar línur lagðar varðandi flakk 
á munum. Þar segir að hægt sé að lána gripi, að undangengnum ákveðnum skilyrðum, og óheimilt er að 
farga þeim nema ríkar ástæður séu til. Það er því ekki sjálfgefið að fá gripi til baka, hafi þeir á annað borð 
verið gefnir safni. 



65 

Þ:mhm 

R:…að þú veist…það eiga allir… 

Þ:já, já 

R:…ég myndi…það myndi aldrei hvarfla að mér…ef ég væri að moka hérna 

einhversstaðar  og finna eitthvað að grafa yfir það. 

Þ:nei, einmitt 

R:Mér finnst það bara…þetta er eign okkar allra, menningararfurinn. 

Þ:mhm 

R:og það bara skiptir máli að, að fara vel með hann.72 

 

Að sama skapi töldu þau bæði útilokað að það væri réttur fólks að það gæti tekið til 

dæmis gamalt dót af háalofti húss sem væri orðið hundrað ára og hent, jafnvel brennt. 

„Þetta er eign okkar allra, menningararfurinn“ eru vissulega ágæt rök, en þau eru nokkuð 

yfirgripsmikil og almenn. Jóhannes og Ragnheiður hafa svipaðar skoðanir hvað varðar 

mikilvægi þess að vernda gamlar minjar og huga að þeim fyrir framtíðarkynslóðir. 

  

 
72 Viðtal MATHG01/20, 35. 
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Mynd 14. Ljósmynd af heimasíðu Lamb Inn 

 

5.1.5 Ferðaþjónustan 

Ólíkt eigendum Stapa og Svínadals, sem rætt er við hér í ritgerðinni síðar, eru þau 

Jóhannes og Ragnheiður opin fyrir því að nýta eignir sínar í ferðaþjónustu. Það verður að 

sjálfsögðu að taka það með í reikninginn að á Öngulstöðum var áður rekin ferðaþjónusta 

í öðrum byggingum og því hugsanlega eðlilegra eða auðveldara að bæta Gamla bænum 

við þá upplifun eða þjónustu. Það hafa verið haldnir ýmsir viðburðir í Gamla bænum, eða 

Leikhúsinu, líkt og einleikir um Gretti og Gísla Súrsson, sem leikarinn Elvar Logi Hannesson 

sá um og ljóðakvöld. Í Bændablaðinu frá árinu 2015 er að finna ítarlegt viðtal við þau dóttir 

Jóhannesar, Guðnýju, og eiginmann hennar Karl Jónsson, sem einnig sjá um rekstur Lamb 

Inn. Þau leggja mikla áherslu á matinn sem þarna er framreiddur, hann er þjóðarréttur 

Íslendinga, lambið, enda gefur nafn staðarins það til kynna. Það er mikill hugur í þeim 

hjónum og ekki annað að skilja á þeim að reksturinn gangi vel. Ekkert er farið inn á 

menningararfsmálin í viðtalinu við þau á nokkurn hátt, eða rætt um Gamla bæinn. Hins 

vegar er innskot í viðtalinu sem ber fyrirsögnina „Gamli bærinn“. Þar er að finna 

sérumfjöllun um hann og sérstaklega er minnst á byggingarsögu hans og einnig Leikhúsið. 

Hér á eftir er vitnað í þessa umfjöllun, sem ber öll merki um að vera, leynt og ljóst, ekki 
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einungis til ánægju og fræðslu lesandans, heldur einnig auglýsing á staðnum sem 

menningarsetri og safni: 

Gamli bærinn á Öngulsstöðum er merkilegur í byggingasögulegu tilliti, en hann er 

einstakt vitni um byggingarstíl 19. aldar þegar fólk til sveita aflagði torfbæi og byggði 

ný hús. Jóhannes Geir og Ragnheiður hafa undanfarin ár unnið að því að byggja húsið 

upp og viðhalda byggingarsögu og menningararfi til framtíðar. Norðurhlutinn er nú 

sem safn og merki um þann búskap sem var í húsinu, þar hafa verið haldnar veislur 

og tekið á móti litlum og stórum hópum í heimsókn og mat eða fordrykki. Innviðir 

hússins eru ótrúlega heillegir og hafa staðist tímans tönn. Í Gamla bænum var að 

finna helsta samkomusal sveitarinnar og var hann í daglegu tali kallaður Leikhúsið. 

Þar voru sett upp leikrit, haldnar veislur og einnig fundir, m.a. var einn af 

stofnfundum KEA haldinn þar. „Í september ætlum við að endurvekja stemninguna í 

Leikhúsinu, höfum fengið Elvar Loga og Marsibil í Kómedíuleikhúsinu á Ísafirði til að 

koma og sýna hér tvo einleiki; Gretti og Gísla sögu Súrssonar 18. og 19. september,“ 

segir Karl og bætir við að hann vonist til að hægt verði að bjóða upp á meira af slíkum 

menningarviðburðum í Leikhúsinu í framtíðinni.73 

Athygli vekur að hér er orðið „safn“ notuð yfir staðinn sem slíkan; stað sem er 

áhugaverður í sögulegu tilliti, en einnig í tengslum við ferðaþjónustu. Ekki er ljóst hvort 

það orð komi frá eigendunum sjálfum eða blaðamanninum sem skrifaði greinina, en slíka 

skilgreiningu ætti í raun ekki að nota um Gamla bæinn ef við förum eftir Safnalögum sem 

vitnað var í hér á undan. Hugsanlega það hafi þótt hljóma betur, eða þá að þekkingarleysi 

þess er ritar fréttina sé skýringin.  

Hér að neðan rifja þau Jóhannes og Ragnheiður síðan upp ástæður þess að 

hugmyndin fæddist um að Öngulstaðir og Gamli bærinn gætu heillað ferðamenn. Það var 

Sævar Freyr Sigurðsson hjá ferðaskrifstofunni Saga Travel, sem hafði kíkt í heimsókn til 

þeirra hjóna. Ragnheiður fær fyrst orðið: 

R:Sævar já á Saga Travel, sem var að byrja þá með svona ferðaþjónustu og fara, fara 

með hérna útlendinga í ferðir hérna um Eyjafjörðinn. Og ég meina, það var allt…þú 

veist, það var allt á hvolfi hérna…þetta hú…þessi hluti var bara, þú veist…ónýtur, 

þannig lagað. Tvö þúsund og tólf var ástandið hérna, að hefði komið mjög slæm lægð, 

um haustið, þá hefði þetta getað farið allt saman. 

Þ:Var hérna, ferðaþjónustan, eða sem sagt, var það samt í gangi?  

R:já, já 

J:Já, já 

 
73 Byggjum upp hægt en örugglega, 2015, 22. 
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Þ:…Lamb Inn, það var í gangi sem sagt? 

R:…já það var ekkert, við vorum ekkert að taka fólk þaðan. Það er líka svoldið Sævar… 

Þ:já 

R:Sem er hjá Saga Travel, sem er hér og er að leita að einhverjum stöðum til þess að 

geta komið með fólk og við segjum bara, það er ekki boðlegt að koma með fólk 

hingað…þarna…en þá vorum við samt búin að taka það mikið til í norðurendanum, 

og hann sagði: jú, jú, endilega. 

Þ:Þannig að það er þar í fyrsta skipti sem það er tenging inn í að… 

J:…já sýna þetta.. 

R:já…74 

Það virðist ekki hafa vantað áhugann frá aðilum í ferðaþjónustunni að koma með 

gesti, þó þau hafi jafnvel haldið að ekki væri boðlegt að fá þá á staðinn. En þetta er ágætt 

lítið dæmi um hversu duglegur ferðaiðnaðurinn er að færa sér í nyt hluti eins og þennan. 

Menningararf ætti að nýta á skynsamlegan hátt, og græða á honum í leiðinni. 

Sambærilegar hugmyndir er að finna í opinberum skýrslum eins og Menningartengd 

ferðaþjónusta frá árinu 200175 og Ímynd Íslands, styrkur, staða og stefna frá 200876.  Að 

auki má benda á lið 5 í stefnu Minjastofnunar Íslands þar sem bent er á mikilvægi 

sjálfbærrar nýtingar jarðfastra minja, svo sem húsa og mannvirkja, en hér skal bent á að 

áherslan er þó langt í frá aðallega á ferðamennsku, en henni er heldur ekki sleppt: 

Nýting er ekki einungis mikilvæg fyrir varðveislu húsa og mannvirkja heldur einnig 

fornleifa. Fornleifar er m.a. hægt að nýta í þágu samfélagsins í ferðaþjónustu eða í 

nærsamfélaginu til átthagakennslu skóla eða til útivistar. Menningarminjar geta 

þannig verið samfélags- og efnahagsleg verðmæti fyrir það svæði sem þær eru hluti 

af. Það er nauðsynlegt að auka skilning íbúa svæðanna á mikilvægi menningarminja 

fyrir samfélagið, sjálfsmynd íbúanna, ímynd þeirra, sjálfsvirðingu og uppruna.77 

Að lokum má benda á nýlega skýrslu; Sóknaráætlun Norðurlands-Eystra, sem unnin 

var af Eyþingi, sambandi sveitarfélaga í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum. Þetta er yfirgripsmikil 

skýrsla þar sem sveitarfélögin hafa mótað sér sameiginlega stefnu í atvinnu og nýsköpun, 

umhverfismálum og menningu. Gildir áætlunin fyrir árin 2020-24. Í umfjölluninni um 

 
74 Viðtal MATHG01/20, 10-11. 
75 Menningartengd ferðaþjónusta, 2001.  
76 Ímynd Íslands, styrkur, staða og stefna, 2008. 
77 Stefna Minjastofnunar Íslands 2018-2020, 2018, 29. 
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menningu er lögð áhersla á að efla heimabyggð í að kynna menningarlífið á svæðunum, 

auka hlut lista og menningar almennt og efla samvinnu safna og setra. Markmiðin eru 

sjálfsagt til þess að styrkja landshlutann, innviði þess og stöðu, en til þess þarf fjármagn. 

Fjármagn kemur til dæmis með ferðamönnum og því ekki óvænt að ein af þremur helstu 

áherslum fyrir þennan málaflokk beri yfirskriftina „Menningartengd ferðaþjónusta“ og að 

þar sé vilji til þess að :„Efla menningartengda ferðaþjónustu utan háannar og tengja 

ferðamenn betur við sögu svæðisins“78. Ferðaiðnaðurinn vill og getur sjálfsagt starfað 

samhliða minjavernd en þar er ein helsta áskorunin að halda jafnvægi milli verndar og 

nýtni / fræði og fégræðgi. Segja má að þessi áhersla á einkaframtak í  menningartengdum 

ferðaiðnaði sé ómur frá þeim tíma sem bent er á og fjallað um í grein Sigurjóns Baldurs 

Hafsteinssonar og Heiðu Bjarkar Árnadóttur, Etnógrafísk endurnýjun íslenskra safna. Þar 

er tekið á þeirri áherslu- og stefnubreytingu sem fylgdi stefnu stjórnvalda sem var í anda 

nýfrjálshyggjunnar á árunum 1991-2009. Einstaklingsframtakið var dásamað og að auki 

var fjármögnun meðal annars færð í einkageirann. Þess utan var áhersla lögð á að hugsað 

yrði um mikilvægi ferðamanna, sem tóku að streyma til landsins, og þóttu byggðarsöfnin 

engan veginn í stakk búinn til þess að standa undir væntingum þeirra. Þau þóttu stöðnuð 

og leiðinleg. Þetta var ný menningarpólítík og nýjar leiðir farnar. Í grein þeirra segir að það 

sé: “aðallega tvennt sem ýtti undir endurnýjuð kynni Íslendinga við eigin etnógrafíu. 

Annars vegar skýrsla menntamálaráðherra sem nefndist Menningartengd ferðaþjónusta 

(2001) og hins vegar svokallaðir menningarsamningar.“79   

Það dylst engum sem kemur í heimsókn á Öngulstaði og skoðar Gamla bæinn eða 

gæðir sér á ljúffengu lambalæri, að þarna hefur mikil vinna verið lögð í allt. Þjónusta við 

gesti er bersýnilega forgangsatriði. Gamli bærinn er sannarlega áhugaverður og skiljanlegt 

í ljósi aðstæðna að eigendur hans vilji nýta hann til góðs. Hvort sem það verður stofnað 

formlegt safn þarna síðar meir, eða þau geti farið af stað með rannsóknir á kjallaranum, 

skráð muni í Sarp í sátt og samlyndi við safnasamfélagið, verður tíminn að leiða í ljós. 

Þangað til heldur byggingarsaga staðarins að þróast og dafna. Í næsta kafla verður farið í 

vesturátt, að Vatnsnesi. Á leiðinni er ágætt að hugleiða efnið. Er ekki alveg eins líklegt að 

mismunandi lífsviðhorf fólks, og bakgrunnur, líkt og menntun, atvinna eða aldursmunur, 

 
78 Sóknaráætlun Norðurlands-Eystra, 22. 
79 Sigurjóns Baldur Hafsteinsson og Heiða Björk Árnadóttir,  Etnógrafísk endurnýjun íslenskra safna, 96. 
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hafi eitthvað um það að segja hvernig þau hugsa sér og segja frá framhaldslífi fornminja? 

Næst verður talað við eigendur Stapa á Vatnsnesi, í V-Húnavatnssýslu, þau Kjartan 

Sveinsson og Maríu Huld Markan Sigfúsdóttir. Þau eru tónlistarfólk að atvinnu, en eru 

einnig af annarri kynslóð en Öngulstaðabændur.  

 

Mynd 15. Ljósmynd af heimasíðu Lamb Inn. Gangur í Gamla bænum. Þar má sjá ýmsa hluti sem 
tengjast gamla tímanum sem hafa verið hengdir upp til sýnis líkt og á safni, en að auki hefur 
lýsing verið bætt og breytt til að auka á upplifun gesta. 

  



71 

5.2 Stapar á Vatnsnesi, Vestur-Húnavatnssýslu. Eigendur: Kjartan Sveinsson og 
María Huld Markan Sigfúsdóttir 

 

Mynd 16. Ljósmynd og myndatexti tekin úr dagblaðinu Tímanum frá árinu 1961. 

 

5.2.1 Kynning 

Allmiklu utar á ströndinni eru Stapar á mjórri grund undir klettabeltum við sjóinn. 

Bæjarstæðið er mjög einkennilegt, og stapar þeir, sem býlið dregur nafn af, eru 

nokkuð utan við bæinn, þrír saman. […] Stapar eru óðalsjörð, og hafa þeir kynsmenn 

búið þar í tvær aldir og öllu lengur þó.80 

Stapar eru um margt merkilegur staður. Þar hefur verið búið í fjölmargar kynslóðir og 

staðurinn komið við sögu víða í menningarsögulegu tilliti. Einn sá þekktasti sem á Stöpum 

bjó, var skáldið Guðmundur Bergþórsson (f.1657 - d.1715). Á vefnum „Húnaflói, kvæða- 

og vísnavefur“, er eftirfarandi samantekt um skáldið að finna: 

 
80 Á yfirreið um Vatnsnes I: Þar byggðu þeir úr hvalbeinum, 1961, 9. 
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Guðmundur var fæddur á Stöpum Vatnsnesi. Á fjórða ári lamaðist Guðmundur í 

fótum og visnaði á honum hægri höndin. Fimm ára fór hann til vandalausra. Um átján 

ára aldur fluttist hann út á Snæfellsnes og var þar lengst af til heimilis á Arnarstapa. 

Guðmundur var flugnæmur og gáfaður, lærði að lesa og skrifa og skrifaði allt með 

vinstri hendinni. Hann fékkst talsvert við að segja til börnum. Þá var hann síyrkjandi 

og orti margt eftir pöntun, til dæmis mikið af erfiljóðum. Hafði hann af þessum 

störfum nóg fyrir sig að leggja. Skáldskapur Guðmundar er mikill að vöxtum og var 

hann eitt mikilvirkasta rímnaskáld allra tíma. Eru rímur hans af Olgeiri danska taldar 

lengstu rímur sem kveðnar hafa verið. 81  

Kjartan Sveinsson segir meðal annars frá því að Kvæðamannafélagið Iðunn hafi reist 

minnisvarða um Guðmund Bergþórsson í landi Stapa, árið 2010. Þau fóru að skoða 

minnisvarðann og hafi í þeirri ferð barið Stapa augum í fyrsta skipti. Það reyndist síðar 

vera örlagaríkt stefnumót, því að þarna kviknaði sú hugmynd að eignast Stapa. 

Tilvitnunin hér fremst í þessari kynningu er út dagblaðinu Tímanum frá árinu 1961. 

Með greininni fylgir einnig mynd, en á henni sést að nýi bærinn (húsið hægra megin á 

mynd 11), sá sem að Kjartan og María hafa nú í sínum höndum, stendur fast upp við gamla 

bæinn og var reyndar einmitt í byggingu á þessum árum (í kringum 1960). Gamli bærinn 

að Stöpum er nú alveg horfinn af yfirborði jarðar og sjást varla ummerki um hann lengur, 

þó ekki sé langt síðan hann hvarf, en önnur hús á jörðinni standa enn í misjöfnu ástandi. 

Flestir sem koma á Stapa, tala um náttúrufegurð, sérstakt bæjarstæðið og húsin sem þar 

standa. Það er ævintýrablær yfir staðnum, því er ekki hægt að neita. En er eitthvað 

sérstakt við þennan stað? Eitthvað sem gefur honum aukið verðmæti yfir öðrum slíkum 

stöðum? Það þarf ekki að leita lengi eftir tengingu í söguna eða menninguna á Stöpum og 

sjálfsagt myndi einhver líta á það sem viðskiptatækifæri í tengslum við ferðaþjónustu. 

Á Norðvesturlandi var gerð sóknaráætlun fyrir árin 2020-25.82 Þar má finna áætlanir 

og stefnur fyrir alla flokka mannlífsins; atvinnuþróun og nýsköpun, menningarmál, 

umhverfismál og menntamál og lýðræðislega þróun. Þar er auðvitað fjallað um 

menningartengda ferðaþjónustu, sem er oft á tíðum lykilorðið í skýrslum sem þessum 

síðustu misserin. Það er stefnt að því að fjölga gistinóttum á svæðinu um 35% fyrir árið 

2025 með því meðal annars að fjölda afþreyingarmöguleikum þeirra á svæðinu og bæta 

samgöngur. Þau Kjartan og María hafa fengið sinn skammt af ferðamönnum, sem margir 

vilja skoða svæðið og jafnvel koma inn á landið þeirra. En talandi um viðskiptatækifæri, 

 
81 Guðmundur Bergþórsson 1657-1715 
82 Sóknaráætlun Norðurlands vestra 2020-25. 
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þá er einmitt eitt af markmiðum sóknaráætluninnar að „tengja íbúa og ferðamenn betur 

við sögu svæðisins; fræða íbúa og tengja þá betur við sagna- og bókmenntaarf svæðisins, 

s.s. við þjóðsögur Jóns Árnasonar, sögur Guðrúnar frá Lundi, Grettissögu, Vatnsdælu, 

Flateyjarbók, Sturlungu o.fl.“83 Stapar væru kjörið dæmi fyrir ferðaþjónustu af þessu tagi. 

Fegurð staðarins, sérkenni, saga og tenging hans við skáld og bókmenntir gætu hjálpast 

að til að gera hann að vinsælum áningarstað á Vatnsnesinu. Það virðist að minnsta kosti 

vera stefna sveitarfélagsins að hvetja til slíkra tenginga. 

En af hverju er þetta nefnt hér? Í kaflanum hér á undan, um Gamla bæinn á 

Öngulstöðum, var fjallað um viðhorf þeirra hjóna til ferðaþjónustu og sú spurningu varpað 

fram hvort sú hlið á nýtingu minja væri eitthvað sem allir geti hugsað sér. 

Sóknaráætlanirnar sem vitnað er til í þessum köflum hafa verið útbúnar fyrir alla 

landshluta, og eru því ágætt tól til þess að skoða í samhengi við áform og viðhorf eigenda, 

þ.e. íbúa Öngulstaða, Stapa og Svínadals. Ekki kom fram í viðtölunum sjálfum hvort þau 

hafi kynnt sér þessar skýrslur neitt sérstaklega. En skoðun þeirra á nýtingu staðanna var 

nokkuð skýr og átt sér ekki alltaf samhljóm með áformum og tillögum skýrslnanna. Ég hitti 

fyrir núverandi eigendur Stapa í febrúar, 2020 á heimili þeirra í Reykjavík og ræddi stöðu 

þeirra og framtíðaráform varðandi staðinn. 

  

 
83 Sóknaráætlun Norðurlands vestra 2020-25, 20. 
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5.2.2 Viðtalið við Kjartan og Maríu, Brekkustíg 2 í Reykjavík 

Kjartan og María starfa í tónlist. Þau eru bæði tónlistarfólk og hafa lifibrauð sitt að 

langmestu þaðan. Þau lifa því og hrærast í skapandi umhverfi, sem þau bæði skapa sér 

sjálf eða vinnan færir þau í. Heimili þeirra að Brekkustíg í Reykjavík er í anda gamalla tíma; 

húsið hefur verið uppgert með upprunalegt útlit og anda í huga, en að auki má sjá dálæti 

þeirra á gömlum og lífsreyndum hlutum víða um húsið. Hugsanlega endurspeglast þessi 

ástríða (áhugi) í þeirri ákvörðun að kaupa Stapa; jörð, byggingar og sögur eða 

menningararfur mætti kalla það, bæði áþreifanlegur jafnt sem óáþreifanlegur. Það vekur 

líka upp spurningar hvort það geti legið áherslumunur hjá fólki sem kemur úr mismunandi 

baklandi, þ.e. er hvort fólk líkt og þau Kjartan og María á Stöpum og Ragnar og Ingibjörg í 

Svínadal séu líklegri til þess að vinna á annan hátt úr eignum sínum, eða hafa ólíkar 

skoðanir varðandi minjavernd, heldur en til dæmis eigendurnir á Öngulstöðum. Það er 

ekkert ólíklegt að mismunandi lífsviðhorf hafi áhrif á þessa hluti. Eins og í hinum 

viðtölunum lá beinast við að spyrja þau Kjartan og Maríu út í tilgang þess að festa kaup á 

Stöpum. 

 

Mynd 17. Ljósmynd Gísli Gestsson / Ljósmyndasafn Íslands. Þór Magnússon (t.v.) og Kristján 
Eldjárn (t.h.) skoða minjar í landi Stapa árið 1967 
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5.2.3 „þetta var bara…myndræn heillun“ 

Það var ekki margt sem benti til þess að þau myndu eignast Stapa til að byrja með. Þau 

voru alltaf að leita eftir einhverju tækifæri að fjárfesta í nýju verkefni, ef svo mætti kalla, 

sem þau gætu spreytt sig á. Stór og mikill vinahópur fylgir þeim hjónum, sem reyndar vill 

svo til að er svo að segja sá sami og umlykur þau Ragnar og Ingibjörg í Svínadal og höfðu 

þau gantast með það að: „næstu örlög hópsins væru að [...] finna sér samastað í sveitinni 

og, og gera upp hús.“84 En eftir því sem að þau höfðu frétt frá ættingjum Guðmundar 

Eðvaldssonar, síðasta ábúanda Stapa, var að ekki væru plön um að selja staðinn út úr 

fjölskyldunni. María heldur áfram að rifja upp aðdraganda kaupanna: 

M:Og síðan, sama kvöld og við erum að hérna, ræða framtíðar, hérna, stað 

vinahópsins. Hvar við getum einhvern veginn komið okkur í verkefni að gera upp hús, 

að þá dettur mér í hug; já en Kjartan, hvað með Stapa? Hugsaðu þér hvað Stapar 

væru eitthvað fullkomið, vitandi það að það myndi aldrei vera falt. Og fyrir slysni þá 

kíki ég bara á fasteignavefinn og fimm mínútum áður en að ég hafði sagt þetta, hafði 

jörðin komið á sölu.85 

K:Já. Og þá voru bara góð ráð dýr. Og svo gengum við bara í þetta mál og tryggðum 

okkur þetta bara á einhverjum, einhverjum mánuði kannski, eða eitthvað svoleiðis?86 

Aðspurð um hvort þau hafi þekkt eitthvað til á Stöpum eða um sögu staðarins, svaraði 

María: 

María (M):En eftir að við, sem sagt sáum staðinn og fórum að spyrjast fyrir vegna 

þess að við, að náttúrulega Kjartan á svo, mik..mikla fjölskyldutengingu á svæðið, á 

sem sagt inn í Miðfjörðinn. Að þá voru alveg ótrúlegar sögur sem að komu í rauninni 

fram af þessum einbúa sem að hafði búið þarna síðustu áratugina alveg einn, og, og, 

og bara, já. Það var allt mjög óvenjulegt við þetta. Lítill hefðbundinn búskapur, það 

var þessi bátasmíði og hann hagleikssmiður og þúsundþjalasmiður og 

uppfinningamaður, einfari og það var bara mjög mikil mystík yfir öllu heila batteríinu 

og það svona fór bara svona að koma í ljós eftir að maður, svona fór að spyrjast fyrir 

um þetta og sérstaklega eftir að við keyptum.87 

Það er eitthvað órætt sem að heillar hjónin að staðnum, eitthvað sem að virðist toga 

þau að staðnum og myndar skynsamlega tengingu. Kjartan heldur áfram með svar Maríu 

 
84 Viðtal MATHG05/20, 4. 
85 Viðtal MATHG05/20, 4-5. 
86 Viðtal MATHG05/20, 4-5. 
87 Viðtal MATHG05/20, 5. 
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hér að ofan, en í máli hans kemur fram hvað hinn skapandi þráður í þessu öllu saman er 

mikilvægur; bæði þeim Maríu og svo fyrrverandi ábúendum Stapa: 

Kjartan (K):já, hann náttúrulega var enginn bóndi, sko. Hann var svona, hann var 

eiginlega svona skapandi maður í rauninni. Hafði bara áhuga á fallegum hlutum, 

samanber, sko, eldhúsið, eldhúsinnréttinguna sem hann skildi eftir handa okkur, sem 

að hann smíðaði ásamt föður sínum. En, en sko þegar allir voru að hamast við að 

heyja, í einhverjum tveggja, þriggja daga þurrki, þá var hann bara að klára að smíða 

brúna yfir ánna, með logsuðugræjunum sínum, eða þú veist. Hann, hans áhugasvið 

lá ekki í, í því að vera bóndi, sko.88 

Kjartan hafði aðeins fyrr í viðtalinu notað orðalag sem er áhugavert, en spurður að því 

hvað hefði helst heillað hann við Stapa, svaraði hann :“þetta var bara…myndræn heillun“. 

Þessi lýsing gefur óneitanlega til kynna á hve huglægan og óefnislegan hátt Kjartan metur 

verkefnið. 

 

Mynd 18. Ljósmynd Þór Magnússon / Ljósmyndasafn Íslands. Stapar, Vatnsnesi 1982. Nýi 
bærinn í forgrunni 

 

Eftir því sem að tíminn leið og þau kynntust Stöpum betur fór afstaða þeirra hjóna til 

verkefnisins að taka á sig skýrari mynd: 

 
88 Viðtal MATHG05/20, 5. 
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M:En þá fer maður líka sko að, að, að svona þykja vænna um þá hluti sem eru fyrir 

og í kjölfarið náttúrulega varð endurbyggingin á húsinu svolítið líka þess markað að 

við vildum halda í, í hluti sem að við, kannski, við fyrstu sýn, við náttúrulega 

heilluðumst af fagurfræði bæði, bæjarstæðisins og þessa húsa…en 

K:Já, íbúðarhússins sérstaklega… 

M:Já en íbúðarhúsið hefur sérst…en líka, sko, þegar maður fór einhvern veginn að 

skoða nánar útihúsin, þá er mjög sérstakt að hafa þau svona mikið á víð og dreif og 

hafa, hafa fyrir því að setja glugga í allar áttir og svo framvegis og svo framvegis. 

Þannig að það varð mjög fljótt svona, held ég ljóst að þarna væri eitthvað svona 

sérstakt á ferðinni, og bara óvenjulegir hlutir, þeir voru óvenju, óvenju…lega mikið 

lagt og mikil nostursemi við svona smáatriði og miðað við hvar, þetta var náttúrulega 

mjög afskekkt þegar að húsið var byggt. Mikil nostursemi í, og svona efnisval og, og, 

hérna, og, og þess vegna held ég að það hafi bara aukið verðmætið að heyra sögurnar 

og tengjast því. 

K:Já það er mikið nostur, sko, það er alveg… 

M:Rosa mikið nostur…89 

Upprunaleiki, fortíðin og virðing fyrir staðnum kemur til tals þegar ég spyr um hvort 

staðurinn skipti máli; ekki bara í augum þeirra heldur í stærra samhengi. Það er ekki 

endilega sjálfsagt að þeir sem sýsla með svona hluti, líkt og Stapa, geri sér grein fyrir 

verndargildi þeirra eða hafi yfir höfuð áhuga á því. Það er viðbúið að það sé stundum 

tekist á um mikilvægi menningararfs: 

M:En það er nefnilega svolítið afstætt hvað manni finnst mikilvægt. Af því að fyrir 

norðan eru Illugastaðir sem eru mjög sögufrægir og mjög aðgengilegir frá veginum 

og búið að gera aðgengi og kíkt út og, og hefur alltaf verið opið. Fyrir sunnan er líka 

búið að gera aðgengi fyrir selaskoðun, en Stapar sem bær hafa alltaf verið mjög 

aflokaðir og það er til dæmis smá klöngur að komast að þessum stöpum… 

[…] 

M:Þannig að þú veist, að þetta er svona…og síðan, sko…finnst manni, mér finnst 

allavega, eins og útsýni yfir bæjarstæðið…og hvernig húsin eru sett upp í landslagið, 

það einstakt að það sé mikil synd að það myndi hverfa, af því að það er svona 

einhvern veginn svo mikið til marks um, þar sem að einhvern veginn öll húsin 

einhvern veginn svona falla á réttan stað, svolítið eins og þyngdarlögmálið hafi 

einhvern veginn ætlað þeim staðina… 

K:já 

 
89 Viðtal MATHG05/20, 6. 
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M:Og…þó að það sé kannski ekkert að fara að opna heimili okkar sem eitthvert 

sýnisdæmi um byggingarsögu þá er samt mjög sérstakt að hafa lent í því að taka við 

húsi sem hefur algjörlega verið óhreyft frá, í rauninni, lok byggingar. 

K:Já, já 

M:Í öll þessi ár, með öllum efnum, með allri málningu, með alveg öllu settöppi sem 

hefur verið fryst í tíma. Því að það er eiginlega bara, það, það er mjög sjaldgæft vegna 

þess að fólk hefur náttúrulega þurft að mála heima hjá sér og breyta og bæta. En 

hann gerði það ekki. Þannig að,  að því leiti er þetta svolítið sérstakt. En það er mjög 

afstætt hvort það er sérstakt fyrir einhvern svona, eitthvað víðara heldur en okkur,  

af því að… 

K:Jú, auðvitað er það náttúrulega sérstakt og það er náttúrulega líka, einmitt mjög 

sérstakt, einmitt að líka gera þetta upp í upprunalegri mynd. Þú veist, við erum að 

þarna með svona hálfgerða tímavél þarna, þetta hús. 

Þ:Já, er það mikilvægt? 

K:Það er mikilvægt, já. Út af því að… 

M:Þér finnst það mikilvægt vegna þess að þú berð virðingu fyrir því sem þú tekur við. 

K:Já 

Þ:mhm 

M:eee… 

K:Já, og þ…ekki bara það, líka bara, þú veist, þessir hlutir eru alltaf að hverfa, skilur 

þú? 

M:Já, en það, þér finnst það svona menningarleg skylda, en það ekkert þar með sagt 

að það sé eitthvað sem öllum finnst, eða það er ekki náttúruval… 

K:Nei, nei. Nei,nei 

M:…af því að, þú veist, það er alveg hægt að hafa stærri glugga og flottara útsýni og… 

K:Já, já 

M:Og þarna, stærri herbergi og…[hlær við í hljóði] 

K:já, það er alveg hægt. 

M:ehm…en… 

K:En við náttúrulega byggjum okkur bara nýtt hús, sko þegar við erum búin, alveg 

búin að fá nóg af þessu, sko… 
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M:[hlær við]90 

Talið berst að því hvort og þá hvernig afstaða þeirra hafi eitthvað breyst til staðarins 

eftir að þau eru búin að kynnast honum betur og öllu því sem honum fylgir, hvort sem 

það er í föstu formi eða óáþreifanlegt: 

Þ:[…] lítið þið á þetta jákvæðum eða neikvæðum augum…að eiga stað með þessu, 

þessu sem þið hafið lýst? 

K:Mér finnst það bara æðislegt. 

M:Mér finnst það bara, ég, ég tók strax við þessu eins og þetta væri bara einhvern 

veginn, maður hefði tækifæri til þess að, að hérna, bera ábyrgð á að varðveita þetta. 

K:Já 

M:Vegna þess að ef maður einhvern veginn hefði ekki áhuga á þessu og safnaði þessu 

ekki þá myndi þetta einhvern veginn falla í gleymsku og fólkið sem kynni þetta myndi 

deyja og við yrðum þess valdandi með því að kaupa jörðina, að þurrka þetta út. Og 

mér fannst þetta bara vera mjög mikil ábyrgð. Og, og bara ég held að við tökum hana 

mjög, svona, alvarlega. Ekki bara, sko af einhverri kvöð, heldur náttúrulega bara líka 

áhuga. En líka bara kannski af því að við erum svona þenkjandi og meðvituð um hvað 

það tekur ótrúlega stuttan tíma að, hérna, að…bæði einmitt örnefni, vitneskja um 

hluti, þurrkist út og það hefði verið óendanlega skemmtilegt að geta gengið landið 

meðan að Guðmundur; bara vita eitthvað meira um þetta.91 

Það er ljóst þegar líður á viðtalið að þau eru sátt við ákvörðun sína að hafa keypt 

Stapa. Auðvitað fylgja með ýmsar áskoranir og vandamál, sem hafa verið leyst, en 

staðurinn er mikilvægur í þeirra augum. Talið berst að því hvort þeim hafi einhvern tímann 

þótt ástæða til þess að hafa samband við stofnun eins og Minjastofnun út af einhverju 

sem hafi fundist á Stöpum, húsinu eða öðru, en það höfðu þau aldrei gert. Kannski er 

ástæðan fyrir því að íbúðarhúsið á Stöpum er einfaldlega of ungt, frá því um 1960, og 

aðrar byggingar í raun ekki komnar „á aldur“, það er, flokkast ekki undir aldursfriðun (100 

ára). Í landinu þeirra er þó hægt að finna hlaðna garða, sem eru aldagamlir. Kjartan og 

María þekkja vel til Minjastofnunar engu að síður. Þau hafa átt í samskiptum við hana 

vegna tveggja tilfella sem tengjast þeirra eigin húsnæði í Reykjavík. Samskiptin hafi gengið 

vel og ekkert sérstakt sé hægt að nefna varðandi það. Varðandi Stapa þá fannst þeim 

jafnvel að ekki þyrfti heldur að hafa samband við nein yfirvöld af neinu tagi, vegna þess 

 
90 Viðtal MATHG05/20, 8-9. 
91 Viðtal MATHG05/20, 11-12. 
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að allt sem gæti skipt einhverju máli varðandi fornminjar hlyti nú þegar að vera skráð. Þau 

gerðu bara ráð fyrir því. En ætli sú ályktun þeirra færi ábyrgðartilfinninguna frá fólki í 

þeirra aðstöðu? Setja þau traust sitt á eitthvað annað – að það sé eitthvað yfirvald sem í 

raun á að passa upp á þetta? Á ekki einhver stofnun að bera ábyrgð á þessu? Þar fyrir 

utan getur það verið ruglandi að reyna að átta sig á gildi hluta; hvað á að vernda, af hverju 

og fyrir hvern: 

M:…eee…að sko, maður verður náttúrulega að hafa rými fyrir sig sjálfan. Maður getur 

ekki keypt jörð og hús í einhverskonar minjavernd. Af því að það er ekki manns 

hlutverk… 

K:nei 

M:…heldur er maður bara fólk sem að vill lifa og hafa gæðastundir. Þannig að fyrir 

mér, finnst mér, stundum þessi hlutur í sem sagt verndunarhluturinn, þvælast fyrir 

mér. Vegna þess að ég vil búa til pláss fyrir okkur sem fólk í nútímanum. Og virða 

staðinn og koma honum aftur í nýtingu vegna þess að það er ekki líf nema fólk sé að 

lífa lífinu eins og það vill lifa það, en hafa það í harmóníu við það sem er fyrir, án þess 

að vera í fangelsi minja. 

Þ:mhm, hjá. 

K:já 

M:Og það er það sem að ég upplifi sérstaklega vegna þess að síðan er þetta ekki allt 

það sama, þú veist. Maður getur ekki sagt að allt sé merkilegt, vegna þess að sumt er 

merkilegra en annað en síðan fer maður að ringlast sjálfur í því og, og finnast maður 

hafa, sko…já, og finnast svona þetta huglæga mat sem er tengingin eftir að maður 

keypti húsið og fór að skoða sögu Guðmundar og finnast það merkilegt, hvað er 

einhvern veginn appelsína og hvað er epli og hvað er bara, hvað. Að það finnst mér 

ruglandi og, og það er, það er svolítið áhugavert að vera á þeim stað að vilja virða 

sögu staðarins, vilja halda í minjar, hvort sem það er bara hús eða líka atvinnuhættir. 

En samt búa sér til rými, þannig að maður sé ekki bara einhver safnvörður. 

Þ:já. Já, mjög gott. En…þú veist, hvað…af því að það er líka mikilvægt að búa sér bara 

sjálfur til rými, þú veist, þið eruð þarna, þið ætlið að búa þarna, eða og vera þarna. 

Er þá ekki í lagi að láta hlutina grotna niður? 

M:Sko mér finnst það vera nefnilega svolítið matsatriði með hvern hlut fyrir sig. Af 

því að íbúðarhúsið er rosalega sérstakt. Það er byggt af mikilli nostursemi og mjög 

mikið í það lagt, og er einstakt. Mér finnst til dæmis, persónulega, sko, fjárhúsið og 

lambhúsið ekkert hafa menningarsögulegt gildi. Og, og, en, en það blandast alltaf, þú 

veist, hvað maður er að bera virðingu fyrir sem menningarsögulegu gildi og sem að 

líka bara…hérna gott fyrir staðinn að halda og hvar maður er með nýtinguna í 

fyrirrúmi og hvar skilur maður þar á milli. 

Þ:já, einmitt 



81 

M:Mér finnst það bara frekar flókið.92 

María nefnir síðar áhugaverðan punkt sem snýr að nýjum eigendum af jörðum eða 

eignum sem gætu fallið undir minjaverndunarákvæði, til dæmis líkt og aldursfriðun þeirri 

sem kveður á um í lögum um menningarminjar. Gæti ekki verið gott að tengja saman 

skráningar sem til eru um fornminjar og öðru sem fylgir jörðum eða fasteignum og láta 

svo þessar upplýsingar fylgja með þegar þessar eignir skipta um eigendur? Gefum Maríu 

orðið: 

M:Þú veist, af því að ég sem sko, bæði sem að eigandi, þú veist, verndaðra húsa og 

svo allt í einu bara eitthvað risastórs lands, maður fær engar upplýsingar um, um 

skyldur sínar né tækifæri, né þú veist, hvað maður á rétt á. Eða þú veist maður bara 

kaupir bara einhvern skika… 

[…] 

M:…og síðan bara eitthvað villta vestrið, here we go!93 

Með slíkri skráningu væri hægt að tryggja, eða að minnsta kosti reyna að láta 

þekkinguna berast áfram til næstu kynslóða á frekar einfaldan hátt í gegnum kerfið. 

Að framansögðu má segja að þau Kjartan og María hafa aðrar hugmyndir um framtíð 

sinnar eignar, en til dæmis þau Jóhannes og Ragnheiður. Í báðum tilfellum fer það þó 

ekkert á milli mála að hugað er að uppruna og fyrstu gerð. Báðir aðilar leggja á sig mikla 

vinnu við að viðhalda fyrri gerð og útliti eignanna. Þau bera virðingu fyrir staðnum og 

verkum fyrri kynslóða. En það kemur fram í máli þeirra Stapabænda að ekki eru plön um 

að gera hluta eða heild staðarins aðgengilegan ferðamönnum. María segir einnig í þessi 

sambandi: 

M:Ég óttast nú reyndar ekki ferðamennina, en, jú ég óttast að sko, að það verði svona 

helgi yfir þessu eins og safni, þú veist, eins og postulíninu í skápnum hjá ömmu sem 

var svo fínt að það mátti ekki nota það. Eða þá að sko, þegar lífið tekur breytingum, 

þá er fólk vant að einhvern veginn að breyta sínum högum og sínum híbýlum og það 

var það sem var gert. Ég meina það var þarna gamall torfbær rifinn til þess að búa til 

nýtt hús, til þess að mæta nýjum tímum og nýjum þörfum. Ég er svolítið hrædd um 

að, að sko, að minjarnar fái ekki að anda með nútímanum.94 

 
92 Viðtal MATHG05/20, 16-17. 
93 Viðtal MATHG05/20, 26-27. 
94 Viðtal MATHG05/20, 17. 
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Bæði hafa þau á María og Kjartan og svo bændur á Öngulstöðum átt í samskiptum við 

Minjastofnun vegna einhverra framkvæmda og þurft að nota töluvert mikið fjármagn í 

þær. Þau telja að vel hafi gengið, en nefna svo bæði að eftirfylgni hafi vantað. Eitthvað 

klapp á bakið frá þessum aðilum. María og Kjartan segja svo frá: 

M:En þau, síðan fáum við svo viðurkenningu frá Reykjarvíkurborg, við fáum ekki 

eitthvað svona þumalinn frá Minjastofnun um að hafa staðið okkur vel. Og eytt átta 

milljónum þegar við hefðum getað eytt þremur, eða eitthvað? Þú veist það er enginn 

að hrósa manni. 

K:Já eða minna, sko. Bara henda einhverju bárujárni á þetta pínulitla hús 

M:Já, já, já 

K:…sem kostar ekki neitt [hlær við] 

M:Þú veist, það er enginn sem hrósar manni fyrir alla, alla vinnuna og þetta er 

náttúrulega ekkert sem að maður getur eitthvað verðmetið við endursölu, þannig 

lagað séð.95 

Það ber að nefna að framkvæmdirnar sem hér um ræðir hjá Kjartani og Maríu voru 

vegna húss í Reykjavík, en ekki Stöpum.  

Á máli þeirra má sjá ákveðna afstöðu með minjunum, þ.e. einskonar persónulegra 

viðhorf til húsanna og þeirrar arfleifðar sem þau takast á við með því að kaupa Stapa. Þau 

líta á sig sem einskonar varðmenn eða ábyrgðaraðila sem verða að umgangast Stapa með 

virðingu og taka tillit til þess sem á undan hefur gengið. Taka tillit til þeirrar alúðar og 

sérvisku sem lögð hefur verið í margskonar atriði, stór og smá. En það verður að hafa 

tilgang að gera upp hluti og að það starf sé í samhljómi við líf fólks. María lýsti þessu í 

viðtalinu og sagði: 

M:Vegna þess að ég vil búa til pláss fyrir okkur sem fólk í nútímanum. Og virða staðinn 

og koma honum aftur í nýtingu vegna þess að það er ekki líf nema fólk sé að lífa lífinu 

eins og það vill lifa það, en hafa það í harmóníu við það sem er fyrir, án þess að vera 

í fangelsi minja.96 

Að lokum verður talað við þau Ragnar og Ingibjörgu, eigendur Svínadals í 

Skaftártungu, en þau eru þriðja og síðasta tilviksdæmið sem tekið verður fyrir á ítarlegan 

hátt í þessari ritgerð. 

 
95 Viðtal MATHG05/20, 32. 
96 Viðtal MATHG05/20, 17. 
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5.3 Svínadalur í Skaftártungu. Eigendur: Ingibjörg Sigurjónsdóttir og Ragnar 
Kjartansson 

 

Mynd 19. Ljósmynd RAX, Mbl. Svínadalur úr lofti. Eldvatnið hefur hér streymt alveg upp að bæ, 
en það getur gerst í Skaftárhlaupum líkt og hér má sjá frá árinu 2015. 

 

5.3.1 Kynning 

Svínadalur á sér áhugaverða og langa sögu og í gegnum tíðina hafa ábúendur bæjarins 

gjarnan ratað í fjölmiðla sökum þess. Helst er þar fjallað um tengsl þeirra og þátt í 

framleiðslu rafmagns og virkjun bæjarlæksins, en á því sviði voru Skaftfellingar framar 

öðrum á landsvísu. Fremst í flokki voru þeir Bjarni á Hólmi og Eiríkur Björnsson en sá 

síðarnefndi bjó á Svínadal. Þeir smíðuðu túrbínur úr ýmsu efni er barst á strendur 

sveitarinnar, en skipsskaðar voru þar tíðir fyrr á árum og fylgdu þeim mikið magn 

fjörugóss af ýmsum toga. Bæjarlækurinn á Svínadal var virkjaður árið 1925, og hefur sú 

rafstöð malað meira og minna óslitið síðan og sér bænum enn fyrir rafmagni. Svínadalur 

er og hefur alla tíð verið ótengdur landskerfi rafmagns á Íslandi. Rafstöðin er til húsa í 

torfhúsi sem tengist við stærri byggingu sem er smiðjan, en þar vann Eiríkur við að smíða 

og hanna hinar ýmsu tæknilausnir. Í Morgunblaðinu árið 1996 birtist viðtal við Eirík, þar 

sem smiðjunni er lýst svo: 
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Eiríkur er með vinnuaðstöðu í gömlum hermannabragga sem einnig hýsir 

heimilisrafstöðina. Vatnstúrbínan knýr ekki aðeins rafalinn heldur er hægt að beisla 

afl hennar með reimum og beltum til að knýja hin ýmsu smíðatól verkstæðisins. Þar 

má því sjá vatnsknúinn rennibekk, slípirokk og brýni. Einnig borvél sem Eiríkur bjó til 

úr gamalli dósavél frá Sláturfélaginu og heimasmíðaða vélsög. Rafsuðutækin eru 

knúin af olíumótor. Mótorinn er hægt er að tengja við rafal ef vatnsaflið þverr af 

einhverjum ástæðum þannig að bærinn verður aldrei rafmagnslaus. í 

smíðaskemmunni úir og grúir af alls konar verkfærum og dóti; sundurrifnum rafölum, 

hálfsmíðuðum gripum, járnbútum og rörum. 97 

Bærinn og saga hans hefur ekki farið fram hjá þeim aðilum sem sinnt hafa skráningu 

og miðlun sögunnar á svæðinu. Byggðarsafnið á Skógum hefur m.a. tekið við hlutum frá 

bænum, til dæmis barst safninu jeppi Eiríks, Dodge Weapon, árgerð 1942, frá börnum 

Eiríks árið 2001.98 

 

Mynd 20. Ljósmyndari óþekktur. Myndin sýnir jeppa Eiríks við smiðjuna hans í Svínadal, en 
þarna var verið að flytja Eirík til hinstu hvílu, en kistan var um borð í jeppanum hans. 

 

En þrátt fyrir þennan áhuga sem staðnum er sýndur, bæði af fjölmiðlum sem og 

fagfólki, þá ríkir friður og ró yfir Svínadal. Staðurinn er afskekktur og tiltölulega ótengdur 

nútímanum, en bærinn stendur við enda vegarins, sem að auki er illfær yfir vetrartímann. 

 
97 Ljós úr bæjarlæknum, 1996, 16 B. 
98 Byggðarsafnið í Skógum, MBL.  
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Net- og símasamband getur verið stopult og rafmagnsframleiðslan er óháð öllum ytri 

rafkerfum. Yfir honum ríkir ára fortíðar og víða má finna ummerki um löngu liðna tíma í 

formi bygginga, tófta, hluta, lyktar og síðast, en ekki síst allra þeirra sagna sem fylgja 

bænum og landinu í kring. Það má segja að Svínadalur sé bæði þekktur og óþekktur. 

Staðurinn býr yfir sögu og minjum sem tengjast beint byggðarþróun landsvæðisins sem 

og öðrum óáþreifanlegri þáttum, eins og sögu fólksins í sveitinni í kring og menningu þess. 

Þessi saga hefur verið skráð að hluta til, en Svínadalur er enn í dag tiltölulega óþekktur 

almenningi og einnig mætti segja að sá menningararfur, bæði áþreifanlegur sem og 

óáþreifanlegur sem staðnum fylgir, sé enn á lausu, ef svo má að orði komast. Svínadal, 

sem „menningarfyrirbæri“, hefur ekki verið komið fyrir í vel skráðri hillu eða möppu og 

málinu lokað. Hann býr enn yfir óræðu afli, sögum og minningum, sem enn berast mann 

fram af manni og heldur áfram að þróast og breytast með tímans rás. 

 

Mynd 21. Ljósmynd höfundar. Smiðja Eiríks (t.h.) og önnur útihús. Myndin er tekin að vori 2019. 

 

Í dag, þegar búskapur hefur ekki verið stundaður í um tvo áratugi á Svínadal, má þó 

vel sjá ummerki þess víða um bæjarlandið. Nokkuð er af stærri útihúsum sem enn standa, 

en önnur eldri og minni hús hafa látið undan tímans tönn. Smiðjan og rafstöðin standa 

enn við op bæjargilsins (sjá mynd 14), ásamt reisulegu íbúðarhúsinu, sem í dag hefur 
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gengið í gegnum endurnýjun lífadaga, að nokkru leiti. Nýir eigendur, þau Ingibjörg og 

Ragnar, hafa tekið þar til hendinni og blásið lífi í bæinn. Það var árið 2017 sem að þau 

festu kaup á Svínadal, en síðan þá hafa þau einblínt á að gera íbúðarhúsið betra, en önnur 

hús á landinu hafa fengið að bíða. Farið var í töluverða tiltekt í húsinu, á háalofti og 

annarsstaðar. Gólf voru styrkt, veggir málaðir, eða veggfóðraðir og allt þrifið hátt og lágt. 

Að sama skapi hafa þau lagt sig fram við að kynnast öðrum sveitungum, enda margt hvert 

þeirra forvitið um þessa nýju bændur á Svínadal, og einnig um væntanleg örlög bæjarins. 

Næstu plön þeirra snúast um að koma einhverjum af útihúsunum í gagnið og jafnvel gera 

upp gömlu smiðjuna hans Eiríks, í samstarfi við heimamenn. 

Ragnar og Ingibjörg eiga heimili í Reykjavík þar sem þau starfa meðal annars bæði, en 

vinnu þeirra vegna ferðast þau einnig þó nokkuð um heim allan. Það var því tilvalið að 

taka þau tali og leggja fyrir þau þær spurningar sem lagt er upp með í þessari rannsókn. 

Af hverju að fjárfesta í gömlum, niðurníddum sveitabæ með öllu og hvað skal gera? Í 

þessum kafla eru svör þeirra Ragnars og Ingibjargar skoðuð og jafnframt gerð tilraun til 

þess að rýna í frásagnir þeirra, með tilliti til viðhorfa til menningararfs, verndun minja og 

nýtingu þeirra, svo að eitthvað sé nefnt.  

 

5.3.2 Viðtalið við Ragnar og Ingibjörgu, Tjarnagötu 16 í Reykjavík.  

Ingibjörg og Ragnar búa í miðborg Reykjavíkur og starfa í hinum alþjóðlega 

myndlistarheimi, sem myndlistarmenn, fræðimenn og skipuleggjendur, svo fátt eitt sé 

nefnt. Þar fyrir utan eru þau fjölskyldufólk sem hafa á síðustu árum búið sér annað heimili 

að heiman, ef svo má segja, í Skaftártungunni. Í Svínadal reyna þau að eiga tíma með 

sjálfum sér og vinum en hafa einnig boðið öðrum listamönnum að dvelja þar við vinnu. 

Það leiðir hugann að tilgangi þess að festa kaup á slíkum stað. Aðspurð um hvort einhver 

plön hafi verið höfð að leiðarljósi þegar kaupin voru ákveðin, segir Ingibjörg: 

„Ingibjörg (I): ...að eiga griðastað. Og í einhverri svona tengingu við náttúruna. Og 

geta boðið börnunum sínum upp á það að alast upp við það að það sé eðlilegt að 

hafa tengingu við náttúruna.  Og, og það er, mér finnst svo, þú veist, það er 

náttúrulega sko dásamlegt að fara í útilegur út um allar trissur. En hérna, og það 

hérna er stórkostlegt. Og mér fannst svo geggjað sem krakka, af því að fjölskyldan 

mín fór alltaf að þessu sama húsi í Hrútafirðinum. Og þó þetta væri bara einu sinni á 

ári, þá fór maður alltaf á sama staðinn og maður þekkti hvern, einhvern veginn, stein 

og hvernig einhvern hlutur var ryðgaður þarna og hvernig einhver, hérna, tóft stóð í 
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landslaginu og hvernig áin rann þarna og svo steinninn stóð upp úr þarna. Og mér 

fannst, fannst þetta svo, einhvern veginn svona, jarðtengjandi að þekkja smáatriðin 

í einhverjum stað í náttúrunni, svona. Og hún kannski svo…já…[óskýr nokkur 

orð]…það væri geggjað. 

[…] Já og það væri hægt að vinna þarna líka og [óskýrt] maður er náttúrulega líka þú 

veist, svo eru náttúrulega einhverjar klisjur, sko, einhverjar svona sjálfbærnihugsanir, 

sko, hérna…kitla alveg líka og þessi staður nátttúrulega skorar hátt hvað það varðar.“ 
99 

Það kemur fram í máli þeirra, að fyrir þeim er Svínadalur persónulegur griðastaður, 

sem þau telja mikilvægan fyrir sig og sína. En það þýðir ekki að þau finni ekki fyrir fortíðinni 

á staðnum og þeirri sögu og arfleifð sem staðnum óneitanlega fylgir. Ragnar og Ingibjörg 

lýsa þessu, aðspurð um hvort saga staðarins hafi haft áhrif á ákvörðun þeirra: 

„Ragnar (R):Já, mjög mikil áhrif. 

I: Já, það gerir það. Bara að finna að einhver hafi lagt alúð og í rauninni tileinkað líf 

sitt einhverjum stað og gert allt sitt til þess að einhvern veginn byggja hann upp og 

hlúa að honum. Og maður finnur þá athygli og alúð, bara einhver veginn safnast upp 

í hlutunum og í staðnum og í húsunum og þessu. Og manni finnst einhvern veginn 

fallegt að ganga inn í það. Og svona, reyna að halda því við einhvern veginn.“100  

Hérna kemur Ingibjörg inná mikilvægt atriði, en það er verndarsjónarmið. „…að reyna 

að halda því við einhvern veginn“. En þá er ein helsta spurningin; af hverju? Og reyndar 

líka, fyrir hvern? Þegar þau höfðu eignast staðinn, þá tók við mikil vinna við að taka til, 

hreinsa út, henda, endurnýja og styrkja og ekki síst að endurgera ýmis atriði, stór og smá, 

í íbúðarhúsinu. Að þessu loknu höfðu þau gert upp íbúðarhúsið, en á hófsaman hátt, því 

gamla tímanum var við haldið, ef svo má segja. Mikið var lagt í að halda í sömu liti á 

veggjum, og húsgögn endurnýjuð en höfð frá sama tíma og húsið var byggt. Á þann hátt 

má segja að stemningu og anda hússins hafi verið haldið ósnert og varðveitt. Hins vegar 

var ljóst að önnur hús á jörðinni yrðu að bíða síns tíma.  

Þegar talið barst að uppgerð og varðveislu gamalla húsa, var ljóst að þau höfðu 

ákveðnar skoðanir hvað það varðar, en þeirra hugsjón er einfaldlega sú að gera ekki neitt 

upp nema það séu einhver not fyrir það. Þá má vissulega spyrja hverskonar not, en það 

er ljóst að þjónusta við ferðamenn eða stofnun safns er ekki í kortunum hjá þeim. 

 
99 Viðtal MATHG06, 3. 
100 Viðtal MATHG06, 4. 
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Ingibjörgu er umhugað um að staðurinn haldi áfram að fá að þróast og hafa hlutverk í 

sveitinni; að byggingarnar haldi áfram að þjóna fólkinu á praktískan hátt: „…það er allt 

annað að halda einhverju við, eða þú veist, hérna og hafa, og halda einhverju við og til 

þess að hafa það í notkun, heldur en að halda einhverju við til þess að sýna það.“101 Og 

þau halda áfram að ræða framtíðarhugmyndir húsanna á Svínadal: 

„I: ... svo erum við náttúrlega með einhver svona listabrall og það er líka verið að, og 

svo er verið að lána einhverjum vinum okkar til þess að fara og hérna, eitthvað…skrifa 

leikrit og gera einhverja hluti og þannig að það er alveg, já líka gaman að þú veist, 

notkunin breytist með tímanum. Og þú veist, og það er allt í lagi, okkur langar að, eða 

allavega mig langar að breyta fjósinu í gufubað… 

R:Mig líka  

I:[hlær við] og…mjög gott! Og fjóshlöðunni í kannski bara í vinnustofu og mér finnst 

þetta ekki vera að gera nein helgispjöll með því, það er bara að endurbyggja 

byggingarnar í takt við það hvernig byggingar vilja vera, sko, en að breyta um 

fúnksjón en þá haldast þær lifandi af því að við erum eitthvað að snúa okkur að öðru 

til að gera í þeim [?] 

Þ:Já, það er ekki eðlilegt… 

I:Eins og gufubað…[hlær] 

Þ:já 

R:Okkur er eðlilegra að fara í gufubað heldur en að sinna fjósi [hlær]“102 

Eins og kom fram í köflunum hér á undan er gjarnan áhersla lögð á að verndun minja 

geti farið vel saman við ferðamennsku. Hugsanlega er það greiðasta leiðin að fjármagni 

til þess að fara í framkvæmdir. Þetta er hægt að sjá í umfjöllun fjölmiðla eða fagtengdra 

aðila, svo sem hinni áðurnefndu skýrslu frá árinu 2001, Menningartengd ferðaþjónusta, 

eða í sóknaráætlun Suðurlands 2020-2024103 sem unnin er af samtökum sunnlenskra 

sveitarfélaga. Þegar kemur að Svínadal, þá væri allt eins hægt að hugsa sér að þar væri 

flötur á að opna einhverskonar setur eða safn um rafiðnað og þróun rafmagnsvæðingar á 

landinu. Umhverfi bæjarins er hið glæsilegasta, margt sem minnir á gamla tíma og vel 

mætti sjá fyrir sér litla hópa ferðamanna renna í hlað, í heitt kaffi og vöfflur sem að 

sjálfsögðu var allt útbúið með „heimatilbúnu“ rafmagni í rafstöð, sem mætti síðan skoða 

 
101 Viðtal MATHG06, 13. 
102 Viðtal MATHG06, 14. 
103 Sóknaráætlun Suðurlands 2020-24. 
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eftir kaffisopann. Eða hvað? Það er ekki víst að öllum finnist þetta góð hugmynd. Þegar 

þetta bar á góma í viðtalinu við þau hjón, var ljóst að þau höfðu ekki áhuga á því að breyta 

Svínadal í ferðamannastað. Það er annað að gera upp og opna stað, en að gera upp og 

opna stað – fyrir öllum í gróðaskyni. Það skipti líka máli fyrir nágranna þeirra á næstu 

bæjum. Þegar þau höfðu ný fest kaup á staðnum, þá urðu þau var við að sveitungum 

þeirra var ekki alveg sama um hverjir væru á ferðinni og hvað þeir hugsuðu sér með 

framtíð staðarins. Ragnar nefnir til dæmis að þau hefðu fengið óbein skilaboð frá ónefndu 

byggðarsafni, þess efnis að það vonaði að þau áttuðu sig á því hvað þau höfðu þarna í 

höndunum. Annars mátti skilja á máli þeirra að viðtökur allra í sveitinni hafi verið afar 

góðar, enda hafa þau sjálf gert í því að kynnast fólki og taka þátt í sameiginlegum 

verkefnum, svo sem réttum, viðhaldi girðinga og fleiru. Að lokum, þegar öllum var ljóst 

að ekki stóð til að breyta Svínadal í einhverskonar ferðamannastað, þá telja þau Ragnar 

og Ingibjörg að flestum, ef ekki öllum, hafi verið létt. Ingibjörg segir hér frá: 

„I:Sko, ég held að nágrannar okkar, næstu nágrannar á Múla séu þeir sem að, að hafi 

sterkastar á þessu, því þeir tengjast staðnum bara beinum böndum. Og þau eru líka 

dagfarsprútt fólk og þau hérna…sögðu, hefðu ekkert sagt, ég hugsa að þau hafi ekkert 

endilega sagt neitt við okkur, en ég held að þau hafi líka verið smá vör um sig bara 

þegar þau voru að hitta okkur fyrst, bara til þess að reyna að átta sig á því hvað við 

værum að fara að gera. Og þau voru náttúrulega, svo náttúrulega, svo núna erum við 

bara, vita þau hvar við stöndum, sko og þá er hægt að eiga heiðarleg samskipti, sko 

og þú veist og hafa þau alveg sagt okkur að þau voru náttúrulega hrædd með að það 

kæmi bara einhver ferðaþjónusta þarna og túnum yrði breytt í golfvöll og hérna, yrði 

bara bunandi traffík fram hjá, hérna hlaðinu þeirra, og svona. Þannig að þau voru 

mjög fegin, og ég held að já, þau hafi svona varla ætlað, ætluðu varla að trúa því að 

við ætluðum bara að halda öllu eins  og það væri og svo eru náttúrulega, það sem við 

erum búin að gera upp í húsinu er svona…höfum við reynt að færa það í, í 

upprunalegt horf, sko. Þótt að við séum ekkert að gera það á neinn fræðilegan hátt, 

en það er bara svona eftir…ágiskun [hlær við]“104 

Þegar þau voru spurð aðeins nánar út í hvort það gæti ekki myndast einhverskonar 

núningur, eða mótsögn í því að vilja gera hlutina upp og vernda þá; tryggja tilvist þeirra til 

framtíðar svo að framtíðarkynslóðir geti notið þeirra, en vilja samt ekki opna fyrir aðgengi 

að þessu og miðla því fyrir almenning, svarar Ingibjörg: 

I:Já, en það er, en það er ólíkt, já en mér finnst það af því að það er eðlismunur á því, 

af því sko…þess vegna sagði ég sko að staðurinn er opinn. Af því að hann er 

raunverulega mjög opinn. Það er, á þessum árum sem við höfum verið þarna, þá er 

 
104  Viðtal MATHG06, 11. 
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rosalegt magn af fólki búið að koma þarna í gegn og mynda einhverja tengingu við 

það. Og svo er það fólk oft búið að senda einhverja aðra, og þannig að við höfum 

enga tölu á fólkinu sem hefur í rauninni tengst þessum stað á einhvern, sko, 

meaningful hátt, í gegnum okkar veru þarna. Og hérna, og það er allt annað að halda 

einhverju við, eða þú veist, hérna og hafa, og halda einhverju við og til þess að hafa 

það í notkun, heldur en að halda einhverju við til þess að sýna það. Og það er það 

sem að maður er að gera ef maður opnar fyrir ferðamönnum að þá er maður að halda 

við til þess að sýna það, og þá, það er alls ekki að ég sé að hafa neitt á móti því, mér 

finnst sjálfri mjög gaman að heimsækja svona staði sem ferðamaður, sko, en þá er 

ekki lengur fúnksjónin í því. Og það er annað. Og þetta er eins og, hann var að segja 

okkur, hann Kiddi, var það ekki Kiddi smiður sem var að segja að, hérna einhver sem 

var að segja að það hefði verið sko sagt, af því að hann var segja eitthvað að við erum 

að vinn…erum að gera svona smá plan núna um að gera upp gömlu húsin. Og hann 

var með ótrúlega góðan punkt sem algerlega því sem að við vorum að tala um, að 

hann sagði bara, að þú veist, að, að ekki að gera upp neitt nema þið hafið not fyrir 

það. Þú veist, að byggja bara upp eitthvað sem þið hafið einhver not fyrir. Því að um 

leið og það eru engin not fyrir það, þá bara grotnar það niður og hann var að segja 

það að hefði verið settar svo…fleiri, fleiri milljónir, sko í að gera upp rafstöðina í 

Öræfunum. Og svo af því að bara, það er einhvern veginn, þú veist, það er enginn 

fúnksjón þar, það er bara túrismi, og svo bara þú veist, á einhverjum tímabili var 

landvörður þarna sem að var annt um þetta og hann sinnti því eitthvað og svo bara 

kom einhver annar landvörður sem bara eitthvað var ekki ein annt um það og sinnti 

því ekki og þá náttúrulega hætti það að virka. Og þá einhvern veginn er margra 

milljóna króna framkvæmd bara…orðin að [hlær við] engu og þú veist, mér finnst 

þetta fullkomið tilgangsleysi, sko. 105 

Afstaða þeirra til minjaverndunar er skýr. Þau líta á sig sem nokkurskonar varðmenn 

staðarins, sem bera skyldu til þess að halda honum á lífi, eða fylla hann lífi öllu heldur, því 

það er ekki tilgangur með því að gera hluti upp í þeim eina tilgangi að sjá þá grotna niður 

á ný, jafnvel ónotaða. Þó að hlutverk þeirra, hlutanna eða bygginganna breytist í áranna 

rás, þá skiptir það engu máli. Það sem skiptir máli, að þeirra mati, er að lífið og notkunin 

haldi áfram en þarna má einnig finna samhljóm með viðhorfi þeirra bænda á Stöpum. 

Menningararfur er tilbúið hugtak, líkt og Laurajane Smith segir í bók sinni, Uses of 

heritage106. Hvenær tilheyra minjar þeim virðulega flokki?  Verður Svínadalur þá ekki hluti 

af menningararfi sveitarinnar, eða landsins, ef að eigendur þess hugsa staðinn ekki sem 

hluta af einhverju gömlu og sögulegu, heldur einfaldlega sem stað til þess að vera á, hús 

til þess að vera í eða umhverfi sem breytist, þróast og heldur áfram að vera hluti af 

nútímanum – „lifandi“ en ekki „dautt“?  

 
105 Viðtal MATHG06, 14. 
106 Smith, Laurajane, Uses of heritage, 11. 



91 

6 Lokaorð 

Ég hef lagt hér fram spurningar sem snúast meðal annars um samskipti fólks og stofnana. 

Einnig hvata og viðhorf til minjaverndar. Hér hefur verið rýnt í frásagnir, samtöl og 

hugsanir sem liggja að baki ýmsum ákvörðunum, frekar en þær sjálfar. Ég lagði upp með 

að fjalla um og tala við bæði eigendur menningarminja og svo stofnanir sem með þær 

sýsla. Frásagnir koma fram í margvíslegum myndum allt í kringum okkur, en í rannsókninni 

beinast augu mín að þeim frásögnum sem birtast til að mynda í lögum og reglum um 

minjavernd, frásagnir sem bæði stofnanir og einstaklingar nota til þess að koma 

skoðunum sínum á framfæri, en ekki síst hvernig frásagnir fela í sér upplýsingar um 

verðmætamat og varðveislugildi minja, til að mynda byggingum. 

Íslenskt samfélag hefur komið sér saman um sameiginlegar leikreglur, sem birtast 

bæði í óformlegum hefðum og sögum, en einnig í skýrum og að þvi virðist ósveigjanlegum 

lögum. Terry Gunnell benti á að sögurnar og lögin megi líta á sem frásagnir, en þær má 

einmitt nýta á vettvangi minjaverndar, eins og fram kom í fyrsta kafla ritgerðarinnar. 

Frásagnir lýsa verðmætamati og gildi minja og eins geta frásagnir einstaklinga og stofnana 

á opinberum vettvangi haft áhrif á framgang minjaverndar eða stjórnsýslu hennar. 

Einstaklingar hafa afar misjöfn viðhorf til minjaverndar. Það fellur ekki öllum sú hugmynd 

að nýta eignir sínar í þágu ferðaþjónustu; opna aðgang að menningarminjum í sinni 

umsjón fyrir almenningi eða stofna safn og þurfa að lúta lögum og reglum í þeim efnum í 

hvívetna, með tilheyrandi sýningum, rannsóknum og kostnaði sem því fylgir. Þetta er þó 

ekki algild skoðun, en þessi vandi spilaði þó stórt hlutverk í rannsókninni minni. 

Hvað er það þá sem skapar vandann? Er þessa „dularfullu stillingu í sálinni“, sem Ragnar 

Helgi segir okkur frá, að finna í þessum einstaklingum sem bæði búa yfir, eða sýsla með 

menningarminjar? Stillingin, sem Ragnar Helgi lýsir nánar sem upplagi hvers og eins, líkt 

og dagsformi107, getur valdið því að við getum í raun aldrei orðið sammála? Ég leyfi mér 

að setja samasemmerki milli þessarar stillingar og hvatans sem hér er meðal annars til 

umræðu. Er það hugsanlega svo einfalt? Má vera að vegna þess þá flokkumst við í tvær, 

eða fleiri fylkingar og samtal okkar nær ekki niðurstöðu? Ef það er eitthvað sem þessi 

rannsókn hefur sýnt fram á, þá er það mikilvægi frásagna / samhljóms. En til þess að þær 

 
107 Ragnar Helgi Ólafsson, Bókasafn föður míns, 124. 
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gagnist okkur sem vettvangur samtals, þá verður að vera einhver sem segir frá, og einhver 

sem hlustar.  

Til þess að setja þetta í samhengi við rannsóknina mína, þá er tilefni til þess að spyrja, 

ekki síst í ljósi skrifa Walters, hvernig menn ganga að húsum og menningarlandslagi í 

kringum þau. Mögulega er það misjafnt, eins og ritgerðin sýnir fram á. Minjastofnun 

Íslands styðst við, og gengur fram í nafni frásagna sem búnar eru í formi laga, en eigendur 

sem ég ræddi við byggja sínar frásagnir á öðrum grunni. Þeir eru bundnir persónulegri 

böndum við staðina, sem er mögulega ekki til staðar hjá starfsmönnum opinberrar 

stofnunar eins og Minjastofnunarinnar. Hugmyndir Walters um það hvernig hægt væri að 

standa að varðveislu húsa er mögulega gagnleg aðferð til að brúa bil á milli þessara aðila 

og fleiri, eins og nefnda sem láta sig minjavernd varða, en þar myndu frásagnir og 

óáþreifanlegri verðmæti, svo sem sögur, hefðir og menning, fá meira gildi í verðmætamati 

húsanna.  

Það er mín skoðun að viðtölin og annað efni sem ég hef rætt í ritgerðinni sýni að það 

sé vilji allra að eiga samtal um málaflokkinn. Almennt séð hafa frásagnir allra aðila, 

einstaklinga sem og stofnana, vægi í minjavernd. Eitt gefur þó tilefni til þess að efast 

aðeins um þetta jafnræði. Ég hef bent á hversu oft Minjastofnunin bendir á samráðsleysi 

og vöntun á samtali milli sín og annarra opinberra aðila og telur hún jafnvel á sér brotið. 

Hún kallar eftir því að þetta verði lagað og stjórnsýslan verði skýrari. Minna fer þó fyrir því 

þegar athyglin beinist að málum einstaklinga, líkt og dæmið með Bjarnagarð í Meðallandi, 

þar sem jarðeigandi raskaði friðuðum jarðminjum í trássi við umsögn Minjastofnunar eða 

þegar eigandi Núpsstaðar neitar samstarfi við Þjóðminjasafn Íslands. Þarna eru 

einstaklingar sem eru á öndverðu meiði við reglur eða lög stofnana, en mál þeirra eða 

frásagnir heyrast illa. Viðhorf, líkt og einn viðmælandi minn lét frá sér, þegar talið barst 

að nýtingu menningarminja í hans eigu, má einnig nefna sem dæmi um slíka gagnrýni en 

hún orðaði það sem svo að hún myndi ekki vilja búa í fangelsi minja. Eða með öðrum 

orðum, frásagnir af lögum og reglum eiga það til að hreiðra um sig sem yfirvofandi 

frelsisskerðing hjá sumu fólki. Margar frásagnir af þessum toga flokkast sem gagnrýni en 

til þess að fullu jafnræði sé viðhaldið, þyrfti að hampa þessum frásögnum á sama hátt og 

þegar stofnanir koma gagnrýni fram á aðrar stofnanir – á opinberum vettvangi líkt og 

fjölmiðlum, opinberum gögnum eða á fundum. Jafnvel mætti líta svo á að frásagnir af 
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þessum persónulega toga, séu taldar til vandræða og ekki til þess fallnar að bæta ímynd 

stofnana útávið. Stofnanir geta því, í ljósi þessa, gagnrýnt aðrar stofnanir á opinberum 

vettvangi, en einstaklingar eiga ekki að gagnrýna stofnanir, eða öfugt. Geta einstaklingar, 

eða almenningur þá hjálpað við að leysa þennan vanda? Ein lausnin gæti legið í því sem 

Fernandes benti okkur á. Þar gæti stofnun jafnvel fengið frásagnir frá almenningi og gert 

þær að sínum eigin eða látið almenning flytja þær á opinberum vettvangi, í nafni 

stofnunarinnar. En sem sérstakt verkefni eða tæki á borð við það sem Fernandes ræðir 

um, að hagsmunaðilar eins og Minjastofnun Íslands grípi til frásagna sem leið til að tengja 

sig við almenning á jákvæðan hátt, líkt og hér er lýst, þá er þó langt í land.  

Að lokum er vert að draga fram rannsóknarspurningarnar. Fyrst var spurning um 

frásagnirnar. Hver eru helstu einkenni frásagna, annars vegar opinbera stofnana á sviði 

menningarminja og svo hins vegar einstaklinga sem hafa menningarminjar í sinni umsjá?  

Ég hef bent á hér að framan að það ríkir ekki jafnræði með þessum tveimur aðilum, 

stofnunum og svo einstaklingum, hvað varðar tækifæri til þess að koma sínum viðhorfum 

á framfæri. Sérstaklega ekki á opinberum vettvangi. Frásagnir stofnana byggja á lögum og 

reglum þar sem að fá færi gefast til sveigjanleika. Mikið púður fer í  að leysa 

stjórnsýsluvanda Minjastofnunar sem dregur mögulega úr fýsileika þess að eiga í opnu 

samtali við almenning. Oft er tekið svo til orða, að það sé aldrei talað um það sem vel er 

gert. Kannski er það svo í málum er varða Minjastofnun Íslands eða þessa einstaklinga 

með minjarnar sínar. Það gerir það að verkum að neikvæðar frásagnir yfirgnæfa hinar 

jákvæðari og hafa þannig slæm áhrif á „ímynd“ minjaverndar. Það sem einkennir oft 

frásagnir beggja aðila, eru því deilur og einhver vandi. Þennan vanda er hins vegar hægt 

að leysa með ýmsu móti, líkt og ég hef meðal annars bent á hér að framan. 

Í öðru lagi var spurt um samtalið á milli opinberra aðila og einstaklinga. Á hverju 

byggja þau samtöl í frásagnarlegu tilliti? Það er ljóst að þrátt fyrir auðsýndan vilja til þess 

að auka og bæta samskipti og samvinnu við almenning, líkt og kemur til dæmis fram í 

stefnum Minjastofnunar, þá hafa þau plön ekki alveg gengið eftir. Að minnsta kosti er 

hægt að ímynda sér að þau plön mættu eiga sér sterkari birtingarmyndir. Önnur vandamál 

hennar, á vettvangi stjórnsýslu, taka upp pláss og tíma og gera það hugsanlega að verkum 

að einstaklingum sem eiga ókláruð eða útistandandi erindi við stofnunina, finnist þeir vera 

utanvelta; að þeirra rödd heyrist ekki. Það gefst einfaldlega ekki tími til þess að sinna 
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þessum stefnumálum, er varða samskipti, að fullu. Þegar tveir aðilar gefa sér ekki til tíma 

til að tala saman eða leysa ágreining, er gjarnan gripið til fljótlegri lausna. Stundum er 

enski frasinn „computer says so“ notaður; í þeim skilningi að það sé ekkert að ræða – 

staðreyndirnar, reglurnar eða lögin hafa alltaf rétt fyrir sér. Það er ekkert pláss fyrir „en…“ 

í samtalinu. Einstaklingar nota persónulegar frásagnir, hlaðnar óræðum gildum, 

tilfinningum, hvatvísum rökum og skoðunum, en opinberir aðilar byggja sínar frásagnir á 

fastmótuðu hefðum og sögum sem hafa formast í lög og reglur. Kannski má segja að allar 

þessar frásagnir komi úr sama potti, en þær hafa þróast í mismunandi áttir, líkt og Terry 

sagði frá er hann líkti þeim við leiðarvísi eða kort. Það er bara spurning hvort allir aðilar 

geti lesið í kortið og hvort opið og gott samtal sé ekki einmitt áttavitinn sem kemur öllum 

í rétta höfn? 

Að lokum má leiða líkum að því að að viðhorf einstaklinga til minjaverndar (sem hafa 

menningarminjar í sinni umsjá, og var efni síðustu spurningarinnar) hljóti að endurspegla 

að einhverju leiti hvaða augum þeir líta, eða hvaða reynslu þau hafa af lögum og reglum, 

samskiptum við yfirvöld eða stofnanir sem sýsla með menningararf. Viðmælendur í 

ritgerðinni lýstu almennt hugmyndum sínum, afskiptum og viðhorfum af minjavernd á 

jákvæðan hátt, en gagnrýndu jafnframt ýmislegt, eins og fram hefur komið. Minjavernd 

er ekki bara klippt og skorið praktísk framkvæmd. Hún verður að taka mið af öllum hliðum, 

öllum frásögnum og vera öllum opin til umræðu. 

 

___________________________________ 

Þorvaldur H. Gröndal 
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