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Inngangur 

 

 

Mynd 1. Húsavík árið 1836. Sést frá Búðargili í átt að Húsavíkurhöfða. 

 

Í upphafi var ætlun mín að skrifa um þróun hafnarsvæða, hvernig borgir hafa á síðustu 

árum skipulagt „gömul“ hafnarsvæði upp á nýtt. Í slíkri vinnu hefur gjarnan verið leitað  að 

menningarlegum séreinkennum hverrar borgar fyrir sig og þannig verið byggt upp gott og 

heilbrigt borgarsvæði og miðborgir styrktar um leið. Með þetta í huga leit ég til Húsavíkur, 

en þar hefur hefðbundið hafnarsvæði verið að breytast. Aukin ferðamennska hefur leitt til 

þess að hafnarsvæðið þar, sem fyrir fáum árum var eingöngu griðland hafnartengdrar 

starfsemi, hefur fengið nýtt og aukið hlutverk. Hugmynd mín var að skoða hvernig mætti 

með skipulagi og arkitektúr mynda heilsteyptari ásjónu staðarins og hvernig tengja mætti 

á ný og með betri hætti miðbæ og hafnarsvæðið þar sem ferðamannaiðnaðurinn fer að 

mestu fram innan um smábátaútgerð og aðra þess konar starfsemi. Fyrir liggja drög að 

aðalskipulagi fyrir Húsavíkurbæ þar sem m.a. horft er til þess hvernig megi styrkja 
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miðbæinn með tengingu hans  á ný við hafnarsvæðið þar sem atvinna tengd 

ferðamannaiðnaði fer að mestu fram. 

Því meir sem ég rannskaði málið komst ég að því að í raun gæti ég ekki komist að 

skynsamlegum niðurstöðum hvaða leiðir ætti að fara í skipulagi og arkitektúr nema að ég 

hefði einhverjar kenningar og hugmyndafræði til þess að byggja á. Í rannsókn minni 

uppgötvaði ég athyglisverðan flöt sem mig langaði að kanna betur. En það er í fyrsta lagi, 

hvernig landslag hefur áhrif á skipulag og þróun þess? Og í öðru lagi, að það væri 

nauðsynlegt að skoða söguna til geta tekið ákvarðanir um framtíðina og hvernig hægt væri 

að nota þær kenningar til að skipuleggja miðsvæði og hafnarsvæði Húsavíkur. 

Markmiðið með þessari ritgerð hefur því breyst, þannig að hér er fjallað um ,,cultural 

landscape“ eða menningarlandslag og hvernig hægt sé að skoða hvað gerir Húsavík að 

þeim bæ sem hann er. Ritverk eftir William Coronon um mikilvægi sögunar og ritverk 

Peirce F. Lewis um hvernig lesa megi í menningarlandslag og hvernig hægt sé að nota 

menningarlandslag til að öðlast betri skilning á samspili manns og umhverfis. Voru þessi 

skrif valin því þau sögðu vel það sem segja þurfti og voru í grunnin svipuð og skrif annarra 

um þessa þætti. 

Ekki er um að ræða ákveðna niðurstöðu eða að einhverja ákveðna leið skuli fara heldur 

meira verið að benda á hvað skyldi hafa í huga og af hverju. Ég mun skoða gömul örnefni, 

myndir og kort til að reyna að átta mig á sögunni, af hverju ákveðin þróun á sér stað og 

hvernig megi nýta grunninn og söguna til að laða fram þætti sem myndu gera skipulag 

betra og um leið bæinn að enn betri bæ. Hér er ekki um  heildarúttekt að ræða, heldur 

kveikju að því hvernig nálgast megi framtíðarskipulag hafnar- og miðbæjarsvæðisins. 
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Húsavík 

 

Mynd 2.  Húsavík 1908. Hér sést vel hvernig hafnarsvæðið áður en hafnarmannvirkjagerð átti sér stað. 

 

Húsavík hefur sem samfélag ekki alltaf verið til staðar, merkilegt nokk. Það er fyrsta 

staðreyndin sem þarf að átta sig á; hvernig bærinn er í dag er langa vegu frá því hvernig 

hann var fyrir 200 árum, 100 árum hvað þá fyrir 10 árum. Í daglegu amstri er eins og tíminn 

hafi alltaf staðið kyrr og engar litlar sem engar breytingar hafi átt sér stað.  

Hvað segir sagan okkur um skipulag þorpsins um  aldamótin 1900? Þorpið virðist ekki hafa 

verið skipulagt með beinum hætti og virðist sem Húsvíkingar hafi ekki haft almennan 

áhuga á því. Snemma varð vísir að því skipulagi sem enn helst í dag vegna náttúrulegs 

landslags frekar en fyrirfram ákveðnu skipulagi og hugmyndum manna.1

Einn helsti landfræðilegi þáttur sem hefur mótað þróun byggðarinnar á Húsavík og 

menningarlandslags bæjarins er hár (10 – 20 m) og brattur bakki sem rís úr sæ upp frá 

grunnu fjörusvæði. Uppi á sléttunni kúrir svo byggðin undir tignarlegu Húsavíkurfjalli og 

Kinnarfjöllinn ramma inn umhvefið hinum megin við Skjálfandaflóa sem Húsavík stendur 

við.  Ofan við bæinn við fjallsrætur er stöðuvatnið Botnsvatn sem frá rennur Búðará niður til 

 Náttúrulegt 

landslag er því sá grunnur að því menningarlandslagi (sjá kaflann Menningarlandslag, bls. 

4) sem er á Húsavík og skipulags þróun hans. En hvaða náttúrulegu þættir í landslaginu eru 

þetta? 

                                                             
1 Þór Indriðason: Fyrir neðan bakka og ofan, 1.bindi. Saga verkalýðshreyfingar, atvinnulífs og stjórnmála á 
Húsavík 1885-1985. Verkalýðsfélag Húsavíkur, 1996, bls. 60. 
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sjávar og skiptir bænum í tvennt, norður- og suðurbæ.  Þannig hefur þessi hái bakki mótað 

sögu og þróun Húsavíkur, fyrir neðan bakkann röðuðu sér niður útgerðartengd fyrirtæki og 

starfsemi en fyrir ofan bakkann var „hvítflibbaliðið“, en einsog Sigurjón Jóhannesson lýsir : 

Sjávarútvegur hefir um langan aldur verið undirstöðuatvinnuvegur á Húsavík 

og drjúg tekjulind íbúum staðarins. Bátkænur, sem færðu fisk að landi, voru 

dregnar í naust á fjörusandinum undir sjávarbakkanum. Meða aukinni 

sjósókn og vaxandi umsvifum risu smám saman bátabryggur, hafnarstétt, 

hafskipabryggja, hafnargarður, síldarverksmiðja, hraðfrystihús, síldarplön og 

verbúðir, - allt neðan sjávarbakkans þar sem æðarslög atvinnulífsins voru 

hröðust...En ofan bakkans sat faktorinn, kaupmaðurinn sjálfur, 

atvinnurekandinn, sem tíðum ákvað kaup og kjör, átti bátana eða hlut í 

þeim, keypti af sjómönnum fisk sem verkafólkið með vinnu sinni gerði að 

útflutningsvöru...Og þegar enn var áleitin sú spurning hvort bókvitið yrði í 

askana látið var ekki að undra þótt skörp skil yrðu við bakkabrún og bryddi á 

stéttaskiptingu sem birtist með táknrænni merkingu orðanna: fyrir neðan – 

og ofan. Og þrátt fyrir breytt viðhorf í þessum efnum í tímans rás er enn 

spurt: Hvað er að frétta fyrir neðan bakka?2

                                                             
2 Þór Indriðason: Fyrir neðan bakka og ofan, 1.bindi. Saga verkalýðshreyfingar, atvinnulífs og stjórnmála á 
Húsavík 1885-1985, bls. 37. 
. 

 

Þessi lýsing sýnir nokkuð vel þá þróun sem átti sér stað í skipulaginu á Húsavík og þróun 

staðarins. Sjósókn var og er enn einn af aðalatvinnuvegunum og fyrir neðan bakkann hélt 

hafnarsvæðið að þróast úr fjöru í hafnarstétt með hafnartengdri starfsemi. Fyrir ofan 

bakkann eru þjónustufyrirtæki og verslanir sem í dag hafa dreift sér lengra til norður og 

suðurs eftir þessum landfræðilega ás bakkans. Íbúabyggðin hefur dreifst út frá miðbænum 

á sléttunni upp til hæðanna í kring.  
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Mynd 3. Iðandi mannlíf á Húsavík.  Ferðamannaiðnaðurinn hefur komið sér fyrir neðan „Bakkann“. Fólk streymir nú upp og niður bakkann 

og tengir saman á ný miðbæinn og hafnarsvæðið. 

Þannig átti hafnarstarfsemin sitt griðland fyrir neðan bakka en íbúabyggð, verslun og 

þjónusta fyrir ofan bakkann. En á undaförnum árum hefur þetta landslag breyst. Ákveðin 

skörun hefur átt sér stað sem rofið hefur þess ásjónu staðarins. Breytingar hafa átt sér stað 

á starfsemi hafnarsvæðisins og þær leitt til nánari tengsla við miðbæinn. Ferðamanna- 

iðnaðurinn á Húsavík, mest megnis í formi hvalaskoðunar og Hvalasafnsins hefur komið sér 

fyrir neðan bakkann og er að mynda á ný tengsl milli hafnarsvæðisins og miðbæjarins, 

tengsl sem á vissan hátt höfðu rofnað með tímanum. Sú skýra afmörkun sem nefnd er hér 

fyrr um hvernig hái bakkinn skipti bænum í „fyrir ofan og neðann bakkann“ er að leysast 

upp. Tugir þúsunda ferðamanna streyma til Húsavíkur á sumri hverju og virðist ekkert lát 

vera á. Sumarið 2009 komu t.a.m. um 37 þúsund gestir3 í hvalaskoðun hjá hvalaskoðunar-

fyrirtækinu Norðursiglingu og eru þá ótaldir gestir hjá hvalaskoðunarfyrirtækinu Gentle 

Giants.4 Fjöldi gesta sækir einnig í Hvalasafnið og sumarið 2010 fjölgaði gestua komum 

þangað um 30%.5

                                                             
3 Símtal Þórunn Harðardóttir, starfsmann Norðursiglingar. Staðfestar tölur eru ekki komnar á vef eða prent, 
14.janúar 2010. 
4 Hvalaskoðunarfyrirtæki eru tvö á Húsavík, Norðursigling og Gentle Giants. 

  Þessi fjöldi ferðamanna sem flæða upp og niður bakkann hefur svo 

sannarlega breytt ásjónu og anda staðarins, ekki síst hafnarsvæðisins sem á sumrin er ekki 

lengur eingöngu athvarf sjómannanna, heldur suðupottur mannlífs.  

Þessi breyting hefur leitt það af sér að bæjaryfirvöld hafa sett vinnu af stað við að gera nýtt 

aðalskipulag. Reyndar er sameining sveitarfélaga einnig ástæða fyrir því. Helsta spurningin 

þar er hvernig vinna eigi með þessar nýju aðstæður sem komið hafa upp á miðbæja – og 

hafnarsvæðinu. Hvernig megi skipuleggja þessa tvo þætti, hafnarstarfseminna, þá helst 

smábátaútgerðina og ferðamannaiðnaðinn, svo að þeir geti notið góðs af hvor öðrum. 

5 http://www.whalemuseum.is/is/um-safnid/frettir/nr/304/, skoðað 14.janúar 2010. 

http://www.whalemuseum.is/is/um-safnid/frettir/nr/304/�
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Tel ég nauðsynlegt ef vel á að takast til að sagan sé höfð í hávegi. Ferðamannaiðnaðurinn á 

Húsavík má ekki gleyma því að styrkur hans felst í sögunni, höfninni. Umhverfið er það sem 

heillar ferðamennina að ógleymdum Skjálfandaflóanum með sína hvali til skoðunar. Því vil 

ég benda hér á nokkrar leiðir til að lesa í söguna og í landslagið svo að gott skipulag verði 

betra.  

 

Menningarlandslag 

 

Í grein sinni „Axioms for reading the landscape“ fjallar Peirce F. Lewis um hvernig megi lesa 

landslagið til þess að skilja og skynja samfélög. Með landslagi á hann við menningar-

landslag (e. Cultural landscape) frekar en hið náttúrulega landslag. En hvað er átt við með 

orðinu menningarlandslag?  Samkvæmt orðabók er ein af merkingum orðsins landslag;  

„heildarútlit landsvæðis, form náttúru á tilteknum stað“.6 Landslag er því hægt að hugsa sér 

sem heildarútlit samfélags eða sem form samfélags á tilteknum stað. Orðið „cultural“ er 

m.a. þýtt sem „sameiginlegur arfur (venjulega skapaður af mörgum kynslóðum)“.7

Menningarlandslag er það sem við tökum yfirleitt ekki eftir, hið daglega landslag sem 

hverfur sjónum okkar í móðu hverdagsleikans. Lewis vill þó meina að þetta landslag segi 

einmitt meira en flest annað um samfélög og fólkið sem þar býr

 Því mætti 

segja að menningarlandslag sé form eða heildarútlit landsvæðis sem sprottið er úr 

sameiginlegum arfi manna. Menningarlandslag er sú ásjóna sem form samfélags hefur 

hverju sinni. Húsavík hefur því annað menningarlandslag árið 2010 en það hafði árið 1910.  

8. Ennfremur hefur hann 

eftir Mae Thielgaard að við getum lesið landslagið líkt og bók9 og eftir Grady Clay að í 

landslaginu búi engin leyndarmál, heldur allar okkar misgjörðir og dýrðir.10

                                                             
6 

 Líkt og forfeður 

okkar lásu í hið náttúrulega landslag; breytingar á veðri, árstíðarbreytingar, sólargangi 

http://snara.is/vefbaekur/g.aspx?dbid=2&action=search&sw=landslag, skoðað 14.janúar 2010. 
7 http://snara.is/vefbaekur/g.aspx?dbid=2&sw=menning&btn=Leita&action=search&b=x  skoðað 14.janúar       
2010. 
8Peirce F. Lewis: „Axioms for Reading the Landscape: Some Guides to the American Scene.“ D.W.Meining 
(ritstj.), The interpretation of ordinary landscapes. New York: Oxford University Press, 1979, bls.12. 
9 Lewis: The interpretation of ordinary landscapes, bls. 12. 
10 Sama rit, bls.12. 

http://snara.is/vefbaekur/g.aspx?dbid=2&action=search&sw=landslag�
http://snara.is/vefbaekur/g.aspx?dbid=2&sw=menning&btn=Leita&action=search&b=x�
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o.s.frv þá hlýtur að vera hægt að lesa í meningarlandslag og með orð Clay í huga þá felast 

meiri upplýsingar í okkar hverdagslega umhverfi en okkur grunar.  

Að lesa í menninngarlandslagið er góð aðferð til að átta sig á þeim breytingum sem hafa 

átt sér stað á viðkomandi samfélagi og mótað núverandi heildarútlit þess. Ennfremur til að 

átta sig á því hver saga samfélagsins sé, hver hún var og hver þróunin hefur verið. Í þeirri 

rannsókn gætu legið leyndar upplýsingar um hvert samfélagið ætti að stefna í framtíðinni.  
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Reglur Lewis um menningarlandslag 

 

Það að geta lesið í menningarlandslagið er því nauðsynlegt ef vel skal takast til. Lewis hefur 

sett fram nokkrar reglur (e. Axiom) sem hann hefur safnað að sér með tímanum og eigin 

reynslu.11

1. The axiom of landscape as clue to culture. 

 Hef ég tekið nokkrar af þessum reglum og þýtt þær og set þær hér fram því þær 

eru skiljanlegar hverjum sem er og að mínu mati góðar til að læra lestur á menningar- 

landslagi og færni í þeim lestri sé mikilvægur til að ná fram góðu og heilsteyptu skipulagi á 

miðsvæði og hafnarsvæði Húsavíkur. Þýðingin er byggð á texta Lewis en gefur ekki 

heildræna lýsingu á texta hans á ensku. Einnig hefur höfundur skotið inn eigin texta. 

Reglurnar eru eftirfarandi: 

Menningarlandslag gefur sterklega í skyn hver við erum og hvert við stefnum. 

The  corollary of cultuarl change.  

Hið menningarlandslag vitnar um þann tíma, peninga og tilfinningar sem við 

leggjum í umhverfi okkar, við munum ekki breyta því sem við höfum sett peninga 

og vinnu okkar í nema að mikil pressa sé á okkur að gera svo. Ef menningarandslag 

tekur miklum breytingum þá má leiða að því líkum að miklar breytingar séu 

fyrirliggjandi í þjóðfélaginu öllu eða hafi átt sér stað. 

The regional corollary. 

Ef ákveðnir landshlutar eru með ákveðnum hætti ólíkir má reikna með því að 

menning staðanna séu einnig ólík. 

The corollary of convergence. 

Einnig má þá áætla að ef tveir ólíkir staðir eru farnir að líkjast hvor öðrum sé bilið á 

milli menningar staðanna að minnka.  

The corollary of diffusion. 

                                                             
11 Sama rit, bls. 15. 
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Breytingar á menningarlandslagi eru oft í gegnum eftiröpun á menningarlandslagi 

annarra staða og er oftast býsna fyrirsjáanleg. Má þar nefna ýmsa tískustíla t.d. í 

byggingargerð sem byrja á einum stað og dreifast svo um þjóðfélagið í heild sinni. 

Misjafnt er hversu langan tíma sú breyting tekur. 

The  corollary of taste. 

Smekkur hefur djúpstæð áhrif á hvernig við lifum og högum okkur. Smekkur er 

misjafn eftir menningarsamfélögum. Stór hluti af menningarlandslagi okkar er háð 

smekk hverju sinni. Við segjumst oft hafa ígrundaðan smekk en oftast er raunin sú 

að við getum ekki sagt af hverju þetta eða hitt sé eins og það er.  Af hverju birtust 

skyndilega trompólín í nánast öllum bakgörðum á Íslandi fyrir nokkrum árum? Af 

hverju sláum við garðinn okkar og hirðum um hann af mikilli alúð? Oft eru svörin 

óljós. Við verðum að spyrja okkur þeirrar spurninga; hvaðan kemur smekkur okkar 

og af hverju birtist hann á ákveðnum tímabilum og hverfur svo á öðrum?12

2. The axiom of cultural unity and landscape equality.  

 

 

Nærri því allir þættir í menningarlandslagi varpa ljósi á menninguna á einn og 

annan hátt. Ennfremur er enginn einn þáttu æðri öðrum , allir hafa sama gildi í 

hlutverki sínu sem vísbending um menningu. Menning er heild og ákveðnir þættir  

menningar eru ekki öðrum þáttum fremri, þeir eru allir hlutar af sömu heild.  

Þó að einn þáttur virðist vera „einstakur“ á einhverjum stað þá er næstum því víst að 

hann eigi sér stað annars staðar. Benda má að það er misjafnlega erfitt að skilja og 

greina þættina í menningarlandslagi, stundum er erfiðast að greina hið 

hversdagslega.13

3. The axiom of common things.   

 

 

Menningarlandslag og mikilvægi þess er því miður ekki gefinn mikill gaumur í heimi 

hinna lærðu. Líklegra er finna bækur og lærð skrif um frægar byggingar en lærð skrif 

um vegaskilti. Meiri líkur eru á að skrifað sé um það sem við samþykkjum án þess að 

                                                             
12 Sama rit, bls. 15 – 18. 
13 Sama rit, bls. 18 – 19. 
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vera spurð um það, það sem talið er „hámenning“ en að skrifað sé um 

„lágmenningu“ þó að Lewis hafi bent á að enginn hlutur sé öðrum fremri. 

The  corollary of nonacademic literature.  

Sem betur fer er þó til fullt af áhugaverðu og nýtanlegu efni um hversdagslega hluti 

sem þó er í raun ekki sett fram til þess að varpa ljósi á menningarlandslag. Heldur 

má finna ýmsar upplýsingar um lifnaðarhætti okkar með óbeinum hætti og útfrá því 

af hverju landslagið er eins og það er. 

- „nýja blaðamennskan“ Þar sem greinarhöfundar fjalla um ýmis menningarleg 

afbrigði og daglega hluti, um ákveðnar „senur“ s.s. tónlistarmenningu, 

brettamenningu o.s.frv. með það að leiðarljósi að varpa nýrri sýn til okkar hinna 

um hvað það er að vera partur af hljómsveit, tónlistarstefnu eða að vera 

hjólabrettaiðkandi. 

- Viðskiptablöð- og tímarit. Þar má oft finna nytsamlegar upplýsingar um ákveðna 

þætti menningarinar,  hvernig hún er í dag og hvernig hún getur breyst í krafti 

markaðarins. Blöð sem greina frá hvað er að gerast í stjórnmálum, t.d. 

Alþingistíðindi geta gefið upplýsingar um hvort það sé eitthvað að gerast 

(lagabreytingnar) sem myndi leiða til breytinga á landslaginu og einnig gefið 

vísbendingar um með hvaða hætti.  

- Almennir auglýsingabæklingar gefa eða geta gefið góðar vísbendingar um 

breytt neyslumynstur og hegðun á menningarsvæði. 

- Ferðaþjónustubæklingar og kynningarbæklingar sveitarfélaga gefa upplýsingar 

um hvað megi búast við að sjá á ákveðnum stöðum og sýna oft hvernig landslag 

hefur verið endurbætt.14

- Internetið er upplýsingaveita sem getur gefið ýmsar heimildir og eru margar 

upplýsingarleiðir sem nefnt hefur verið hér á undan finnanlegar þar. (Lewis 

nefnir ekki Internetið vegna þess að hann skrifar textann fyrir daga þess.)  

 

 

4. The historic axiom. 

Til að skilja menningarlandslag eins og það lítur út í dag og hvað það segir okkur 

um hver við erum þá er nauðsynlegt að líta til sögunar. Sagan skiptir máli.  
                                                             
14 Sama rit, bls. 19 – 22. 
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Það sem við gerum í dag hefur sterka tilhneigingu til að vera eitthvað sem við 

höfum erft frá fortíðinni. Það er mikilvægt að við skoðum verk forfeðra okkar út frá 

þeirra tíma en ekki okkar. Það sem er hálf asnalegt í dag þótti sjálfsagt í þá daga, 

hvort sem átt er við gjörðir eða lífshætti.  

Stærstu breytingar á menningarlandslagi eiga sér stað eftir miklar sögulegar 

breytingar, s.s. stríð og kreppur.   

Oft getur reynst vel að kanna hvernig tækni eða samskiptamátar virka sem gera 

ákveðin part í menningarlandslaginu mögulegan. Hver er tæknin á bak við 

slátturvélina sem gerir okkur kleift að slá lóðina okkar? Þessi spurning gæti varpað 

ljósi á þann hversdagslega hlut að slá lóðina og þann sið að halda henni við sem er 

partur af lið eitt.  

The corollary of taste.  

Af hverju er það samþykkt samfélagsins að þeir sem slá og viðhalda garði sínum eru 

samþykktir af samfélaginu en þeir sem gera það ekki eru „úthýst“ af samfélaginu, 

a.m.k. litnir hornauga?15

5. The geographic (or ecologic) axiom.  

 

 

Nauðsynlegt er að rannsaka hvert menningarlandslag innan síns samhengis, ekki 

taka það úr samhengi.16

6. The axiom of environmental control.  

 

 

Menningarlandslag er í beinni tengingu við náttúrulegt landslag og það að lesa í 

menningarlandslagið krefst að viðkomandi geti einnig skilið náttúrulega 

landslagið.17

7. The axiom of landscape obscurity.  

 

 

Þó að flestir þættir menningarlandslags gefi einhverjar vísbendingar um menningu 

staðarins þá er það ekki svo að þeir geri það á augljósan hátt. Oftast er best að 

                                                             
15 Sama rit, bls. 22 – 24. 
16 Sama rit, bls. 24 – 25. 
17 Sama rit, bls. 25 – 26. 
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spyrja einfaldra og jafnvel hálfvitalegra spurninga. Ef rannsaka á ákveðna húsagerð 

er oftast best að fara sjálfur á staðinn og skoða og spyrja sig spurninga (og aðra í 

nágrenninu) en að sitja heima og lesa skrifuð rit um hið sama. Eigin upplifun er 

mikils virði.18

William Cronon

 

Það að allir hlutir í menningarlandslagi varpi ljósi á söguna og að ekki sé neinn hlutur 

æðri öðrum er góður punktur (The axiom of cultural unity and landscape equality). Oft 

geta hverdagslegir hlutir eða atburðir varpað ljósi á ásjónu staðarins frekar en 

skipulagðir menningarlegir atburðir. Sagan segir okkur margt og er nauðsynleg til að 

kalla fram hver við erum (The historic axiom).   

 

Hlutverk sögunar 

 

Eins og Lewis nefnir í einni af sínum reglum (The historic axiom) þá skiptir sagan miklu máli í 

lestri á menningarlandslagi. Landslag og umhverfi okkar í dag er byggt á því sem gert hefur 

verið á undan, ekki aðeins á okkar eigin gjörðum og ákvörðunum. Það er því mikilvægt að 

skoða þróun og sögu Húsavíkur til að geta náð fram heilsteyptu og góðu miðbæja – og 

hafnarsvæði.  

19, sem rannsakað hefur umhverfissögu (e. American Environmental 

History) Norður – Ameríku með samspili náttúru og manns að leiðarljósi nefnir í grein sinni 

„Why the past matters“ að fólk taki söguna sem gefna og eyði ekki miklum tíma í að spá í að 

sagan sé kjarninn í því sem gerir okkur að manneskjum; „It is the core of our humanity“.20

Hann bendir einnig á að það sé ekki eingöngu sagan sem skiptir máli heldur hvernig við 

munum fortíðina og – hvernig við minnumst hennar. Ef sagan segir okkur hver við erum þá 

 Að 

sagan sé uppsöfnun af minningum, atburðum sem hafi mótað meðvitund okkar um hver 

við séum og hvaðan við komum. Til að skilja það megum við ekki líta framhjá sögunni. 

                                                             
18 Sama rit, bls. 26 – 27. 
19 William Cronon heldur úti góðri vefsíðu þar sem m.a. má finna leiðbeiningar um lestur í náttúrulegt landslag 
og menningarlandslag. http://www.williamcronon.net/researching/index.htm, skoðað 14. Janúar 2010. 
20 William Cronon: „Why the Past Matters“: bls. 4. 
http://www.williamcronon.net/writing/Cronon_Why_the_Past_Matters.pdf  2000, skoðað 14. janúar 2010. 

http://www.williamcronon.net/researching/index.htm�
http://www.williamcronon.net/writing/Cronon_Why_the_Past_Matters.pdf�
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er það minningin sem kalli fram þá sögu. Ef þetta eigi við okkur sem einstaklinga eigi þetta 

einnig við um samfélög.21 Við sem Íslendingar leitum uppruna okkar og skilgreinum okkur 

út frá okkar sögu, nöfnum á borð við og Jón Sigurðsson og Þingvelli. Húsavík skilgreinir sig 

út frá t.a.m. Garðari Svavarssyni, þorski, sjávarútvegi, Húsavíkurkirkju og ekki síst út frá 

nafninu Húsavík. Því mætti segja að nauðsynlegt sé að halda til haga sögu staðarins og 

gera hana sýnilega á hvaða vettvangi sem er, þó hér sé ekki endilega verið að reka áróður 

fyrir harðri þjóðerniskennd. Frekar að Húsvíkingar leyfi sér að vera stoltir af því hver þeir séu 

og samfélaginu sem þeir búa í. Nýta þá staðarmenningu – menningarlandslag sem Húsavík 

stendur fyrir í bland við menningu þjóðarinnar, til að styrkja stoðir samfélagsins og gera 

það hæfara til að takast á við komandi framtíðarskref. Við megum ekki haga okkur líkt og 

ungabörn sem skynja heiminn aðeins út frá sjálfum sér og sínum þörfum heldur að átta 

okkur á því sem gerist í kringum okkur þó við tökum ekki eftir því sem er til staðar. Sú 

skynjun að fólk og hlutir sem okkur þykir á einhvern hátt vænt um er til staðar er við 

vöknum eða er við komum til baka til staðarins, er lykilatriðið í að skynja heiminn í kringum 

okkur og ekki síst þann stað sem við köllum heimili okkar eða heimaslóðir.22

Þegar við vitum að heimurinn er til staðar þrátt fyrir fjarveru okkar getum við áttað okkur á 

að staðir og fólk breytist og um leið áttum við okkur á að við breytumst líka. Ef við ættum 

ekki minningar vissum við ekki að hlutir og fólk breytast. Það er því mikilvægt að þekkja 

söguna til að komast áfram.

   

23

Án minninga gætum við ekki áttað okkur á hvað kom á „undan“ og hvað kom á „eftir“ sem 

er lykilatriði fyrir okkur til að vita í hvaða átt við eigum að fara; hverjar ákvarðanir okkar eru 

til að hafa áhrif á umhverfið okkar – lög, stofnanir, tækni og tækifæri. Vitund okkar um að 

breytingar eigi sér stað gerir okkur kleift að hugsa um fortíðina og söguna ekki eingöngu 

sem fólk, hluti, staði og upplifun heldur sem röð af atburðum sem mynda merkingabæra 

heild.  Um leið og við setjum söguna í samhengi sem leyfir okkur að skoða hvað olli hverju, 

af hverju fólk hagaði sér einsog það gerði, af hverju ákveðinn atburður gerðist og ekki síst 

hvaða lærdóm megi draga af því.

  

24

 

 

                                                             
21Cronon: „Why the Past Matters“. Bls. 4. 
22 Sama rit, bls. 5. 
23 Sama rit, bls. 6. 
24 Sama rit, bls. 6. 
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Örnefni 

 

Líkt og rakið er hér á undan lýsir Lewis í reglum sínum að nærri því allir þættir í 

menningarlandslagi varpa ljósi á menninguna á einn eða annan hátt og til að geta lesið rétt 

í menningarlandslag þurfi líka að geta lesið í náttúrulegt landslag. Cronon nefnir líka að 

sagan geti sagt okkur hvaðan við komum til þess að getað áttað okkur á hvert við viljum 

fara. Einn þáttur sem ég tel falla vel undir þessar skoðanir er örnefni. Örnefni geta sagt 

okkur til um  náttúrulega landslagið, t.d. hvort það er viðsjárvert, fallegt eða hvernig 

landslag það er. 

Örnefni geta því sagt okkur hluta af sögu staðarins eða gefið okkur vísbendingu um sögu 

hans. Stundum getur örnefnið villt fyrir og það er ekki alltaf hægt að treysta því. Það gefur 

okkur í mesta lagi vísbendingar. Örnefni eru ekki bara til í náttúrlegu landslagi heldur 

einning innan bæja í formi nafna á húsum í byggðinni (áður en götuheiti komu til sögunar 

var venja að nefna hús nöfnum) og síðar er götur komu, í götunöfnum. Garðarsbraut á 

Húsavík heitir væntanlega eftir Garðari Svavarssyni, sem fyrstur manna hafði veturlanga 

búsetu á Húsavík, sumir segja fyrstur manna á Íslandi. Þannig með að spyrja sig, af hverju 

heitir Garðarsbraut heiti því nafni, gæti sú spurning leitt mann að því svari og upplýsingum 

um að á Húsavík hafi landnám Íslands byrjað, hvort sem það er nú viðurkennd söguskoðun. 

Örnefnið Garðarshólmi kemur einnig fram á Húsavík, m.a. í nafni verslunar sem enn er 

starfrækt í dag en Garðarshólmi er það nafn sem Garðar Svavarsson gaf Íslandi. Eitt sinn 

stóð bær er hét Syðstibær25

Örnefni þykir mér því athyglisverð leið til að fá einhverjar vísbendingar um 

menningarlandslag Húsavíkur sem hægt væri að nýta í skipulagsþætti fyrir nýtt 

aðalskipulag Húsavíkur. Þar er m.a. dreginn út þáttur ferðamennskunar sem atburðarás 

 á Húsavík. Hægt væri að kanna hvenær hann var byggður og 

hvar hann hafi staðið. Þannig væri hægt að átta sig á hversu sunnarlega á Húsavík hafi 

byggðin náð á þeim tíma.  Örnefni getur líka sagt til um atvinnuhætti sem horfnir eru. 

Örnefni geta því að hjálpa til við að áttað sig á menningarlegum staðháttum á hverjum 

tíma fyrir sig.  

                                                             
25 Sigurjón Jóhannesson, Jóhann Hermannson (ritstj.): Húsavíkurland. Örnefni og söguminjar. Safnahúsið á 
Húsavík, 1994, bls. 60. 
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sem hægt væri að nýta til eflingar atvinnulífi og mannlífi Húsavíkur. Meðal annars er þar 

nefnt að nýta jarðhita á Húsavík, sem er töluverður, og þjónustu Heilbrigðistofnunar 

Þingeyinga sem er á Húsavík, til þess að efla heilsutengda ferðaþjónustu.26 Einnig eru þessi 

markmið sett fram í drögunum; „Ferðþjónusta er einn af lykilatvinnuvegum sveitarfélagsins 

og einkennist af fagmennsku og virðingu fyrir umhverfi og fólki.“ Og að „Ferðamenn eiga 

kost á fjölbreyttri afþreyingu og upplifun í tengslum við menningu, sögu, náttúru og 

útivist.“27 Athyglisvert er þá að rýna í örnefni á Húsavík og ímynda sér einhvers konar sögu 

og sjá að fyrir neðan bakkann eru þrjú örnefni sem gefa vísbendingu um laugar og 

jarðhitauppsrettu sem í dag er ekki nýtt af neinu ráði svo ég viti af. Fyrst er að nefna 

„Þvottalaug“ sem er heit uppspretta undir Húsavíkurhöfða og var nýtt fyrir sundiðkun og 

síðar til upphitunar á núverandi sundlaug.28 Fyrir framan Þvottalaug er „Laugarhella“ 29

                                                             
26 Aðalskipulag Húsavíkur (drög), birt á vefnum: 

og 

spurning hvort þar hafi þvottur verið þveginn. Hér er dæmi um atburð í sögunni sem hægt 

væri að byggja á til að styrkja umrædda atvinnugrein. Eitt af mörgum dæmum um lestur í 

menningarlandslag þar sem hægt er að finna nýjar tengingar sem hægt væri að virkja á ný 

með beinum eða með óbeinum hætti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nordurthing.is/skrar/File/Adalskipulag/Alta_2009_2029/Afsk3God_afkoma_og_orugg_grunngerd_
drog20090918.pdf , bls. 8. 
27 Sama rit, bls. 7. 
28 Sigurjón Jóhannesson, Jóhann Hermannsson: Húsavíkurland. Örnefni og söguminjar, bls. 14. 
29 Sama rit, bls. 12. 

http://www.nordurthing.is/skrar/File/Adalskipulag/Alta_2009_2029/Afsk3God_afkoma_og_orugg_grunngerd_drog20090918.pdf�
http://www.nordurthing.is/skrar/File/Adalskipulag/Alta_2009_2029/Afsk3God_afkoma_og_orugg_grunngerd_drog20090918.pdf�
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Lestur á menningarlandslagi 

 

    

Mynd 4. Húsavík árið 1935, byggðin teygir sig upp eftir Búðaránni. Í forgrunni má sjá kotbýli og tún. 

 

Samkvæmt reglu Lewis (The axiom of common things) er hægt að nýta hverdagslega hluti til 

að skoða breytingar á menningarlandslagi. Að skoða gamlar ljósmyndir, póstkort og kort 

og bera það saman við nýjar ljósmyndir, póstkort og kort má búa sér til lög (e. Layer) af 

sögu. Þar sem náttúrulegt landslag mótar  menningarlandslag í flestum tilvikum þá má sjá 

ákveðna rökrétta þróun á menningarlandslagi. Það sem ég á við er að, t.d. á Húsavík má sjá 

rökrétta þróun á uppvexti bæjarins og þróun byggðarinar í tengslum við náttúru staðarins. 

Anne Whiston Spirn segir að allar borgir hafi undirliggjandi náttúrulegt landslag sem ekki 

er hægt að aðskilja frá menningarlandslaginu sjálfu.30

Verslanir voru uppi á bakkabrúninni því það var landfræðilega næst því sem þær komust 

uppskipuninni á vörum. Fjaran breytist með tímanum í hafnarsvæði með auknum og stærri 

mannvirkjum og starfsemi. Hafnarsvæðið gat ekki verið annarstaðar vegna bakkans. 

 Undir það sama tekur Lewis í reglum 

sínum (The axiom of environmental control). Sú þróun sem er hér líst á eftir hefur ekki verið 

rannsökuð af mér, heldur ekki staðsett í ákveðin tíma. Heldur gæti verið inngangsspurning 

fyrir rannsóknarverkefni þar sem lestur í menningarlandslag væri notað til hjálpar ásamt 

akademískum aðferðum.  

 

                                                             
30 Anne Whiston Spirn: „Restoring Natural Rescourses and Rebuilding Urban Communities“.  Jonathan Barnett 
(ritstj.), Planning for a New Century. Island Press 2001, bls. 166. 
 



17 
 

Íbúðabyggð þéttist í kringum athafnasvæðin og til varð byggðarkjarni á sléttunni í kringum 

atvinnuvegina. Einstaka kot var lengra frá byggðarkjarnanum enda nýttu menn tún sem 

segir manni að náttúrlegar aðstæður til ræktunar túna hafi ráðið hvar kotin voru. Hús fóru 

að byggjast upp með Búðaránni væntanlega vegna aðgengis að vatni enda vatnsveitur 

einsog við þekkjum í dag ekki til. Gömul örnefnakort benda einnig til þess að bæir hafi 

byggst meðfram lækjum sem í byrjun sögu Húsavíkur voru mun fleiri en eru í dag. Kannski 

fór byggð að þróast norðar og sunnar er vatnsveitan kom til sögunnar? Er sjósókn varð 

aðalatvinnuvegur fóru sjómenn að byggja sér hús á bakkabrúninni  (Beinabakki og 

Stangarbakki) því þeir vildu eiga heima við atvinnusvæði sitt, hafa útsýni út á sjóinn o.s.frv.   

 

Svona er hægt að nota lesturinn í menningarlandslag og í söguna til að varpa fram 

spurningum og leita að vísbendingum af hverju við erum þau sem við erum og hvaðan við 

komum. Hvaðan við höfum minningar okkar. Þá fyrst getum við farið að leita svara við 

spurningum sem herja á okkur um hver framtíðarskref okkar ættu að vera. Hver eru 

menningareinkenni Húsavíkur? Hvað er það að vera húsvíkingur eða búa á Húsavík? Hvert 

var þorpið Húsavík árið 1900 og hvernig hefur það þróast til dagsins í dag? Hvað má læra af 

sögunni? 
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Lokaorð 

 

 
Mynd 5. Húsavík árið 2009.  Hafnarsvæðið með hvalaskoðunarbryggjunum fyrir miðri mynd.  

 

Tilgangur þessara ritgerðar var að vekja upp þessar spurningar til þess að hægt væri að 

nota þær til áframhaldandi vinnu á skipulagi á miðbæjar- og hafnarsvæðinu á Húsavík. 

Vekja almennan áhuga á kenningum um menningarlandslag sem hafa ekki verið mikið í 

umræðunni á Íslandi enda nánast ekkert efni um þær að finna. Eitthvað segir mér þó að 

það eigi eftir að breytast. Starfsheitið „Landfræðingur“ er orðið verndað og vöxtur 

Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri á örugglega eftir að auka fagþekkingu á því sviði líkt 

og Listaháskóli Íslands hefur gert á sviði hönnunar. Hér er því tækifæri að varpa fram þeirri 

spurningu hvort það væri ekki nauðsynlegt fyrir íslenska þjóð að þeir tveir skólar ynnu meir 

saman?  

 

Drög að aðalskipulagi Húsavíkur gefa góða von um að vel sé verið að hugsa um hvernig 

nálgast eigi sögu staðarins og hvernig hægt sé að lesa í menningarlandslagið. Þessi ritgerð 

er ekki ætlað að kasta rýrð á þá vinnu heldur hefur hún þvert á móti einmitt vakið meiri 

áhuga hjá mér á þessum þáttum frekar en hitt.  

Ég tel nauðsynlegt að meðvitað verði tekin upp sú stefna á Íslandi við aðalskipulagsgerð að 

saga hvers staðar sé skoðuð og menningarlandslag staðarins greint. Gott væri að hafa 

reglur Lewis til hliðsjónar og einna helst þá; að sagan skipti máli, nauðsynlegt sé að 

rannsaka hvert landslag innan síns samhengis, menningarlandslag er í beinni tengingu við 

hið náttúrulega landslag og ekki síst hafa í huga að allir hlutir varpa á einhvern hátt ljósi á 

söguna og á menningarlandslag staðar.  
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Þeir sem hafa almennan áhuga á lestri í menningarlandslag bendi ég á 7. reglu  Lewis – the 

axiom of landscape obscurity – þó að allir hlutir varpi ljósi á söguna þá geri þeir það ekki 

allir á augljósan hátt, að nauðsynlegt sé að spyrja hálfvitralegra spurninga og kanna sjálfur 

með að fara á staðinn sjálfan. Eigin upplifun er mikils virði.  
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