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1. Inngangur 

Jörðin Héðinshöfði á Tjörnesi tengist menningararfleifð þjóðarinnar sterkum böndum sökum 

tengsla við skáldið Einar Benediktsson sem talið er að hafi fengið innblástur í ljóðagerð sína 

af veru sinni þar og af samskiptum sínum við fólkið í Þingeyjarsýslu.1 Búið er að reisa Einari 

minnisvarða við túnfót gamla íbúðarhússins á Héðinshöfða þar sem hann eyddi nokkrum 

árum ævi sinnar. Jörðin á sér langa sögu en húsið er ekki síður merkilegt og á sér líka langa 

og viðburðarríka sögu sem vert er að segja frá. Húsið var upprunalega byggt af Benedikt 

Sveinssyni föður skáldsins Einars Benediktssonar árið 1884.2  

Meginviðfangsefni ritgerðarinnar er að reyna að sýna hver tengsl jarðarinnar 

Héðinshöfða eru við arfleifðina sem er hugtak sem orðið hefur mjög vinsælt í umræðunni á 

síðustu árum. Hugtakið á við þá þætti sem valdir eru úr fortíðinni til þess að kinna fyrir 

samtíðinni sem birtingarmyndir sögunnar. Arfleifðin snýst um varðveislu og miðlun minja úr 

fortíðinni og á að gera almenningi kleyft að tengjast umhverfi sínu og njóta þeirra sögulegu 

minja sem standa honum til boða. Arfleifðin hefur til að mynda verið nýtt til að breyta 

hversdagslegum hlutum í menningararfleifð til að reyna að auka mikilvægi þeirra. Arfleifðin 

er talin eiga sérstaklega sterkar rætur við jörðina Héðinshöfða sökum þess að skáldið Einar 

Benediktsson dvaldi þar í nokkur ár í húsi föður síns Benedikts Sveinssonar. Þingeyingar telja 

því jörðina vera eina af helstu menningarperlum sínum og virðast vera stoltir af tengslunum 

við skáldið sem þeir segja að hafi verið mjög innblásið af veru sinni fyrir norðan og snertingu 

sinni við mannlífið þar. Þingeyingar vildu gera tengslin við jörðina ótvíræð þegar þeir tóku 

upp á því að reisa skáldinu minnisvarða við túnfót íbúðarhússins Héðinshöfða.  

Það telst ekki til nýjunga í sagnfræði að saga gamalla húsa sé rakin. Hér að neðan er 

saga þessa tiltekna húss Héðinshöfða sett í samhengi við nýlegar fræðilegar umræður um 

arfleifð eða menningararf. Með þessu móti vill höfundur reyna að finna nýjan flöt á sögulegri 

umfjöllun um gömul hús og ræða hvernig skírskotun til arfleifðar varð einn af höfuðþáttum í 

hugmyndum og markmiðum við varðveislu húsa á borð við Héðinshöfða. 

Ætlunin er að reyna að draga upp mynd af hugtakinu arfleifð og hvernig hægt er að 

nota hugtakið á margvíslega vegu varðandi fortíðina og hversu varasamt það getur verið. 

                                                           
1
 Karl Kristjánsson, ,,Hjá þér eru yngstu óskir míns hjarta skírðar.‘‘, bls. 26-27. 

2
 Þorsteinn Thorarensen. Gróandi Þjóðlíf, bls. 427. 
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Einnig verður reynt að staðsetja hugtakið í íslenskri orðræðu það er að segja hvernig það 

hefur komið fram hér í tengslum við íslenska sögu.  

Saga jarðarinnar Héðinshöfða og hússins Héðinshöfða verður sögð þar sem höfundur 

reynir að gera lesendum grein fyrir staðháttum með því að lýsa jörðinni og helstu 

kennileitum í landi Héðinshöfða. Ábúendasaga jarðarinnar verður einnig sögð svo langt sem 

heimildir leyfa. Sögu íbúðarhússins Héðinshöfða verða gerð góð skil og sýnt fram á að húsið 

sem nú stendur endurbyggt á Héðinshöfða sé í raun ekki það sama og Benedikt Sveinsson 

byggði þar 1884. 

Reynt verður að svara þeirri spurningu hvernig endurbygging Héðinshöfða varð að 

veruleika og hver þáttur arfleifðarinnar var í henni. Ásamt því sem styrkveitingarferli hússins 

verður tekin fyrir frá því að hugmyndin um endurbætur kom fyrst fram árið 1993. Þó svo 

Héðinshöfðahúsið sé ekki sama hús og Benedikt byggði verður ekki reynt að draga gildi 

hússins í efa fyrir samfélagið og reynt verður að rekja umræðuna um gildi gamalla húsa fyrir 

samfélagið með hliðsjón af Héðinshöfða og Tjörneshrepp. Einnig verður tekið á spurningum 

svo sem af hverju við varðveitum og fyrir hvern það er gert.  

Í lokin verður umræðan um arfleifð tengd við Héðinshöfða og feðgana Benedikt 

Sveinsson og Einar Benediktsson og þær ástæður sem liggja að baki verndun hússins 

skoðaðar. 
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2. Arfleifðin 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir hugmyndum manna um arfleifð/menningararf (e. 

heritage) og reynt að útskýra hvað felst í þessu mjög svo margslungna hugtaki. Farið verður í 

notkun arfleifðar fyrir samfélagið, hvernig arfleifðin er notuð sem auðlind og hvernig misnota 

má arfleifðina. Einnig verður reynt að setja hugtakið í samband við íslenska umræðu um 

menningararf. 

2.1. Hvað er arfleifð/menningararfur 

Hugtakið arfleifð er flókið og á sér margar birtingarmyndir. Nú til dags sjáum við arfleifð 

okkar alls staðar og kemur hún fram meðal annars: 

Í fréttum, kvikmyndum, verslunum og öllu milli himins og jarðar. Arfleifðin er 

aðalinntak þjóðernisrembings og aðal aðdráttarafl ferðamannaiðnaðarins. 

Menn geta sig hvergi hrært án þess að rekast á staði tengda arfleifð. Allri 

arfleifð er viðhaldið frá þjóðernisrótum til sögulegra skemmtigarða, Hollywood 

til helfarar, allur heimurinn er upptekinn af því að upphefja eða niðurlægja 

einhverja fortíð, hvort svo sem hún er sannleikur eða uppspuni. 3 

En hvernig skilgreinir maður arfleifð? Robert Lumley skiptir hugtakinu upp í fernt samkvæmt 

orðabók og eru þeir eftirfarandi: ,,1 Það sem hefur verið erft eða má erfa. 2 Að erfa, að 

ganga í erfðir. 3 Allt sem manni er gefið eða manni hlotnast og verður manns eigið. 4 Að erfa 

heild eða hluta eignar.‘‘4 Þannig er auðséð að hugtakið arfleifð á við hluti sem ganga í erfðir 

en arfleifðin er mun flóknari en svo að þessi einfalda skýring dugi. 

 Arfleifðin á upphaf sitt í hugmynd manna um nútímann. Áhyggjur mannsins af 

fortíðinni sköpuðust um leið og mannkynið hóf að tengjast hugmyndum og hugmyndafræði 

um nútímann en þær hugmyndir eiga rætur að rekja til Evrópu, þar sem menningin skapaði 

samfélög endurreisnar og upplýsingastefnu. Rætur nútímans eru almennt taldar liggja í 

                                                           
3
 David Lowenthal, The heritage crusade, bls. xiii.  

Þýðing höf frumtexti: in the news, in the movies, in the marketplace-in everything from glaxies to genes. It is 
the cheif focus of patriotism and a prime lure of tourism. One can barely move without bumping into a heritage 
site. Every legacy is cherished. From ethnic roots to history theme parks, Hollywood to the Holocaust, the 
whole world is busy lauding-or lamenting-some past, be it fact or fiction. 
4
 Robert Lumley, ,,The debate on heritage reviewed‘‘, bls. 16. 
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þessum tveimur skeiðum.5 Það má einnig segja að á endurreisnartímanum hafi hugmyndin 

um vísun til hefðarinnar vaknað. Þá hófu menn að vísa í fortíðina og arfleifðin frá Grikklandi 

og Róm var í algleymingi til að mynda innan arkitektúrs, heimspeki, tónlistar og leiklistar.6 

Það að eiga sér arfleifð er talið vera merki þess að þú sért nútímamaður. Samkvæmt 

þjóðfræðingnum Valdimar Tr. Hafstein þá skapar það gjá á milli þín og fortíðarinnar að álíta 

sig vera að varðveita einhverja arfleifð og þar af leiðandi verður þú að nútímamanni. 

Hugmyndir mannsins um arfleifð verða þannig að tæki til að nútímavæða samfélagið.7 

En af hverju eru menn orðnir svona uppteknir af fortíðinni og því sem arfleifðin hefur 

upp á að bjóða? Menn leita til fortíðarinnar eftir afrekum til að skýla sér fyrir harðindum 

nútímans. Þannig viljum við leita til fortíðar til að forða okkur frá framtíðinni. Þegar vonin um 

framfarir dofnar er gott að geta leitað aftur til fortíðar eftir huggun og um leið að geta vísað 

til hefðarinnar. Landfræðingurinn og sagnfræðingurinn David Lowenthal segir að arfleifðin sé 

ekki í öllum tilfellum góð og það sem við erfum frá fyrri kynslóðum getur oft á tíðum verið 

skelfilegt. En kostir arfleifðarinnar geta þó verið margir. Arfleifðin tengir okkur við horfnar 

kynslóðir, eykur samband okkar við þjóðarstoltið, gefur okkur sjálfsmynd og við náum að 

tengjast fortíðinni.8 Með því að tileinka okkur fortíðina gerum við okkur kleift að nýta hana á 

nýjum grundvelli. En hver er þá munurinn á sögu og arfleifð? Samkvæmt Lowenthal er 

munurinn í stuttu máli einfaldur og hann er sá að sagan leitast við að útskýra liðna tíð en 

arfleifðin sýnir fortíðina í nýju ljósi til að sameina hana og nútímann.9 Lowenthal heldur hér á 

lofti skoðun sem er á öndverðum meiði miðað við skoðun Valdimars sem segir arfleifðina 

skilja nútíð frá fortíð en Lowenthal heldur því fram að arfleifðin sameini þessa hluti og tengi 

fortíðina við nútímann. En er munurinn á sögu og arfleifð eitthvað flóknari heldur en hér er 

látið í ljós? Arfleiðin leitast við að miðla og varðveita minjar fortíðar og tengja almenning við 

sitt sögulega umhverfi þær eru aðeins hlutar úr liðinni tíð og stærri heild sem er okkur hulin. 

Sagnfræðin leitast við að upplýsa okkur um þessa liðnu tíð með því að draga upp mynd af 

veruleika fortíðarinnar. Sagnfræðin leitar uppi sannleikann og vísar vandlega til heimilda svo 

hægt sé að sannreyna niðurstöður þeirra. Sagnfræðingar ræða um það hvað talin eru almenn 

sannindi og sameinast um það sem talið er réttast. Helgi Þorláksson segir Lowenthal halda 

                                                           
5
 Brian Graham ofl., ,,The uses and abuse of heritage‘‘, bls. 1. 

6
 Valdimar Tr. Hafstein, ,,Endurvakning hefðarinnar‘‘, bls. 18. 

7
 Valdimar Tr. Hafstein, ,,Menningararfur‘‘, bls. 315. 

8
 David Lowenthal, The heritage crusade, bls. xiii. 

9
 David Lowenthal, The heritage crusade, bls. xv. 
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því fram að menningararfleifðin sé borin fram lifandi og sagnfræðin fjalli um það dauða og 

liðna sem í fæstum tilfellum skipti máli. Helgi segir þó samkenndaráhrif arfleifðar geta verið 

jákvæð en telur þó að sagnfræðingum hljóti að standa nærri að fjalla um staðreyndir.10 Helgi 

segir að rannsóknir sýni að áhugi á sögu fari vaxandi en jafnframt vilji fólk sögu sem sniðin er 

að áhugamálum þeirra, þannig verði mikilvægara að gera söguna áþreifanlegri og 

fjölbreyttari.11 Helgi telur að sagnfræðingar varpi ekki rýrð á söguna með því að draga í efa 

arfleifð þjóðarinnar. Hann telur þó að sagnfræðin geti nýst á marga vegu þegar kemur að 

menningararfleifð því hún geti varpað ljósi á það hvers vegna ýmsu er treyst en öðru hafnað, 

einnig sé hægt að draga upp skýra mynd af arfleifðinni og af hverju henni er haldið á lofti og í 

þriðja lagi komi fram ný vitneskja með þessum rannsóknum.12 

En hvað getur þá verið svona hræðilegt við arfleifðina? Lowenthal segir að arfleifðina 

megi nota á ýmsa vegu og getur hún meðal annars verið notuð til að afbaka söguna, 

staðfesta og réttlæta skoðanir og gefa okkur á vald örlaganna þar sem við reynum að sjá 

okkur í ákveðinni atburðarás út frá fyrri gjörðum. Hægt er að nýta arfleifðina til að réttlæta 

rasisma og morð framin í nafni trúarinnar.13 Við veljum þá og upphefjum það sem okkur 

finnst að hljóti að vera satt án þess þó að skoða á hvaða rökum eða rannsóknum var byggt og 

hver sannleikurinn í málinu var í raun og veru.14 Þrátt fyrir að búa yfir miklum vanköntum er 

arfleifðin nauðsynleg til að við getum myndað með okkur samfélag, þjóð, og í raun þannig 

haldið áfram að vinna eftir ákveðnum brautum.15 Það að eiga sameiginlega arfleifð getur 

skapað samkennd og fært fólki vopnabræður.16 Hvort svo sem arfleifðin er góð eða slæm ber 

að meðtaka hana með varfærni. 

2.2. Hvernig er arfleifðin nýtt 

Arfleifðin eru menjar sem valdar eru úr fortíðinni til þess að kynna samtíðinni í 

margvíslegum tilgangi, hvort sem þeir eru efnahagslegir, menningarlegir, 

                                                           
10

 Helgi Þorláksson, ,,Sagnfræði í heimi menningararfs og minninga‘‘, bls. 318-319. 
11

 Helgi Þorláksson, ,,Sagnfræði í heimi menningararfs og minninga‘‘, bls. 321. 
12

 Helgi Þorláksson, ,,Sagnfræði í heimi menningararfs og minninga‘‘, bls. 325. 
13

 David Lowenthal, The heritage crusade, bls. xiv. 
14

 David Lowenthal, The heritage crusade, bls. 2. 
15

 David Lowenthal, The heritage crusade, bls. xv. 
16

 David Lowenthal, The heritage crusade, bls. 2. 
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pólitískir eða félagslegir. Virði þessara hluta ræðst meira af flóknu sambandi 

nútíma viðhorfa og siðferðislegra gilda heldur en af innri verðleika þeirra.17 

Þannig er hægt að nýta arfleifðina á marga mismunandi vegu. Samkvæmt Dallen J. Timothy 

og Stephen Boyd er arfleifðin pólitískt valdatæki og þeir telja pólitíkina í eðli sínu vera 

baráttu um völd, þannig verður arfleifðin í raun að pólitísku fyrirbæri, því sagan var áður 

oftast sögð frá sjónarhóli sigurvegaranna. Þannig snýst arfleifðin um val á fortíð, margt úr 

fortíðinni verður ekki fyrir valinu og sú arfleifð sem er haldið á lofti á val sitt undir þeirri 

hugmyndafræði sem var ríkjandi hjá ráðandi stéttum þjóðfélagsins hverju sinni. Þannig velur 

ráðandi stétt arfleifðina sem mun verða birtingarmynd þjóðarinnar og varpar þannig sinni 

söguskoðun yfir á fortíðina.18 

Timothy og Boyd segja að pólitísk birting arfleifðar komi einnig fram innan menntunar 

og stofnana þar sem ráðandi stéttir ákveða vísvitandi að gleyma eða hunsa það sem talist 

getur óþægilegt og þau vilja ekki að almenningur velti fyrir sér. Þeir nefna sem dæmi 

landafundina í Ameríku. Sú saga sem kennd var í bandarískum skólum hófst við komu 

Kristófers Kólembusar árið 1492 en þar með var sagt skilið við þúsund ára sögu innfæddra.19 

Þeir segja jafnframt að þessi afbökun á fortíðinni eigi sér margar hliðstæður til að mynda í tíð 

nasismanns í Þýskalandi þar sem reist voru mörg þúsund söfn til að ýta undir hugmyndir 

þeirra um æðri kynstofn.20 

Timothy og Boyd segja stjórnvöld nota arfleifðina til að móta hugmyndir almennings 

og skapa mynd sem endurspeglar hugmyndafræði stjórnvalda. Þetta gera stjórnvöld með því 

að spilla eða líta framhjá arfleifð sem er andstæð þeirra sögutúlkun og skapa þannig sögu 

sem aldrei var og ráða þar með þeirri arfleifð og sögu sem birtist hinum almenna borgara.21 

Þeir telja samt sem áður að þó minningar úr fortíðinni geti komið illa við sum samfélög sé 

það líklega öruggara að muna heldur en að gleyma og glata þar með arfleifðinni, sem getur 

þjónað sem minnisvarði um það sem ekki skal endurtaka.22 

                                                           
17

 Brian Graham ofl., ,,The uses and abuses of heritage‘‘, bls. 28. 
Þýðing höf frumtexti: [...][H]eritage is that part of the past which we select in the present for contemporary 
purposes, be they economic, cultural, political or social. The worth attributed to these artefacts rest less in 
their instrinsic merit than in a complex array of contemporary values, demands and even moralities. 
18

 Dallen J. Timothy og Stephen Boyd, Heritage Tourism, bls. 257. 
19

 Dallen J. Timothy og Stephen Boyd, Heritage Tourism, bls. 257-259. 
20

 Dallen J. Timothy og Stephen Boyd, Heritage Tourism, bls. 262. 
21

 Dallen J. Timothy og Stephen Boyd, Heritage Tourism, bls. 269. 
22

 Dallen J. Timothy og Stephen Boyd, Heritage Tourism, bls. 278. 
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Brian Graham, Gregory John Ashworth og John E. Turnbridge segja að við nýtingu 

arfleifðarinnar í samfélagslegum og menningarlegum skilningi geti reynst gott að leita aftur í 

tímann til að geta miðað sig við fastan punkt í fortíðinni. Það skapi virðingu og stöðu sem 

byggð er á fordæmi og enn fremur beri það með sér vott um þróun og framför að geta vísað í 

hefðina. Arfleifðin gerir samfélögum kleyft að gefa ákveðnum hlutum menningarlegt gildi. 

Þessir hlutir tengja þannig fortíð við nútíð í gegnum órofinn feril og skapa ákveðna samfellu. 

Fortíðin skapar þá ákveðna festu þar sem atburðir sem áttu sér stað eru liðnir og hægt er að 

vinna út frá þeim. Arfleifðin setur fortíðina í samhengi og býr til úr henni ákveðna röð 

atburða sem gerir okkur kleift að staðsetja okkur í tímaröð og býr þetta til ákveðna 

framvindu sögunnar. Arfleifðin nýtist samfélaginu til að skapa sér sérstök sameiginleg 

einkenni svo sem trú, tungumál, þjóðerni og sameiginlega upplifun á fortíðinni sem það nýtir 

svo til að skapa orðræðu sem útilokar eða meðtekur aðra inn í samfélagið. Þeir þurfa þá að 

uppfylla fyrrgreind skilyrði til að falla í hópinn. Þessi einkenni stuðla að samheldni innan 

hópsins en skilja hann jafnframt frá öðrum með ólík einkenni. Það að sjá sig sem hóp sem er 

ólíkur öðrum getur þó stuðlað að óvissu og jafnvel getur farið svo að einn hópur forðist 

annan og einangrist. Að geta tengt sig við fortíðina þjónar þeim tilgangi að skapa með fólki 

samkennd og einkenni sem gefa lífi þeirra merkingu, tilgang og gildi. 23  

Samkvæmt Valdimar Tr. Hafstein hefur það komið í hlut stofnana að gera manninum 

ljóst að hann eigi sér arfleifð. Stofnun á borð við Menningarmálastofnun Sameinuðu 

þjóðanna kennir nú hvernig koma skal auga á arfleifðina og almenningi lærist að horfa með 

augum minjavarðarins á sitt nánasta umhverfi. Stofnanir kenna okkur því að ákveðnar 

byggingar hljóti aukið gildi sem menningararfur og snertifletir fortíðarinnar. Þessa fleti 

verður svo að varðveita, jafnvel þannig að ekki megi hrófla við þeim, ekki einu sinni til að 

gera þá upp. Arfleifðin verður þannig að kennsluefni og auðlind.24 

Robert Lumley segir að arfleifðin fái þannig það hlutskipti að skapa efnahagslegan 

gróða og er ferðamannaiðnaðurinn að miklu leyti byggður á arfleifð. Ferðamannaiðnaðurinn 

hafi skapað ákveðinn arfleifðariðnað. Nú taka bæir sig til og opna söfn og leggja fjármagn í 

varðveislu sögulega merkilegra staða til að bæta ímynd sína og laða að ferðamenn. Þannig er 

arfleifðin nýtt til að afla aukinna tekna fyrir samfélagið. Ferðamannaiðnaðurinn hefur vaxið 

gríðarlega á alþjóðamarkaði og sökum þess hversu alþjóðavæddur markaðurinn er orðinn er 

                                                           
23

 Brian Graham ofl., ,,The uses and abuses of heritage‘‘, bls. 30-31. 
24

 Valdimar Tr. Hafstein, ,,Menningararfur‘‘, bls. 315. 



9 

hægt að bera einn stað auðveldlega saman við annan. Þannig fara menningareinkenni að 

stjórna flæði markaðarins í síauknum mæli. Alþjóðavæðingin gerir það að verkum að 

menningareinkenni verða mun nauðsynlegri til að skilja sig frá eða sameinast öðrum 

straumum sem ganga yfir markaðinn.25 Eftir því sem hnattvæðingin gerir heiminn einsleitari 

þeim mun mikilvægari verður orðræðan um menningararf eða arfleifð og þannig verður 

samfélaginu nauðsynlegra að skapa sér sérstæða menningu, því þau eiga í samkeppni við 

aðra áfangastaði um ferðamenn. Einsleitni markaðarins gerir það að verkum að áfangastaðir 

verða að skapa sér ólíkar ímyndir til að marka sér sérstöðu. Samfélög leitast því við að skapa 

sér einstaka sögu og sérkenni. Í kjölfar þessarar þróunar margfaldast arfleifðin með hverju 

árinu sem líður.26 

Arfleifðin er þá orðin að endurnýjanlegri auðlind sem hægt er að hugsa upp á nýtt og 

endurskapa á marga vegu. Þessu er þó öðruvísi háttað með sýnilega arfleifð því hún er ekki 

eins endurnýjanleg, og verður að vernda hana svo hún nýtist sem auðlind. Sýnileg arfleið 

endurnýjast einungis með tilkomu eftirlíkinga af frumgerðinni, með viðhaldi hennar eða 

endurtúlkun á mikilvægi hennar.27 

2.3. Íslenska menningararfleifðin 

Íslensk menningararfleifð er margbreytilegt fyrirbæri og umræðan um menningararf hefur 

færst gríðarlega í aukana á seinustu árum. Árið 1990 kom orðið ,,menningararfur‘‘ aðeins 12 

sinnum fyrir í Morgunblaðinu en árið 2000 kom orðið fyrir 123 sinnum. 

Menningararfsvæðingin hefur því færst í aukana og arfleifðin tekur upp á sína arma og 

umbreytir hversdagslegum hlutum, atferli og ummerkjum í menningararf.28 Skáklistin, gamli 

íslenski útsaumurinn, sundiðkun, íslenski fjárhundurinn og íslensk fiskvinnsla eru meðal þess 

sem talið er til íslensks menningararfs nú á dögum.29 Orðræðan um menningararf hefur gert 

það að verkum að við höfum lært að líta öðrum augum á umhverfi okkar. Við reynum nú að 

viðhalda gömlum hefðum og með því að álíta okkur vera að skapa menningararf horfum við 

öðrum augum á gjörðir okkar. Þegar hlutir og atferli eru skoðuð undir merkjum 

menningararfsins öðlast þeir nýtt líf, þeir verða táknmyndir sjálfs síns og framlengja líftíma 

                                                           
25

 Robert Lumley, ,,The debate on haritage reviewed‘‘, bls. 19-20. 
26

 Valdimar Tr. Hafstein, ,,Menningararfur‘‘, bls. 321-322. 
27

 Brian Graham ofl., ,,The uses and abuses of heritage‘‘, bls. 32. 
28

 Valdimar Tr. Hafstein, ,,Menningararfur‘‘, bls. 314. 
29

 Valdimar Tr. Hafstein, ,,Menningararfur‘‘, bls. 313. 
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sinn. Þeir standa nú sem tákn fortíðar í nútíðinni. Í flóknara samfélagi getur óttinn við að 

glata hlutum orðið til þess að við lærum að meta þá og gildi þeirra áður en þeir hverfa okkur 

sjónum. Hlutir sem ekki eru horfnir af sjónarsviðinu verður auðveldara að virða fyrir sér í 

heild sinni heldur en þeir sem eru glataðir.30 

Hugmyndin um að eiga sér fortíð er talin nauðsynleg til þess að mynda samfélag eða 

eins og fyrrverandi menntamálaráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir skrifaði: ,,Til að 

skilja hver við erum verðum við að vita hvaðan við komum.‘‘31 Þetta er líklega lífseigasta 

hugmyndin um menningararf. 

Valdimar Tr. Hafstein segir að tilvísun til hefðarinnar hafi færst mjög í aukana eftir 

miðja 20. öldina og ólíkir hópar fóru að gera tilkall til fortíðarinnar og setja hana fram sér til 

framdráttar með skírskotun til samtímans. Þar má nefna sem dæmi: Þjóðmenningarhúsið, 

Þjóðbúningaráð, sameiningu rapps og rímna og samstarf Sigurrósar og Steindórs Anderssen. 

Íslensk skáld hófu að vísa í fornar hefðir á 19. öld og má segja að þjóðsögur, 

hreintungustefna og söguritun þessa tímabils beri þess glöggt vitni. Á 19.öld hófst sköpun 

séríslenskrar hefðar. Tímabil íslenskrar sjálfsstæðisbaráttu einkenndist af þjóðernisrómantík 

sem fól í sér endurskoðun á fortíðinni og tengingu við samtímann.32 Forystumenn 

þjóðarinnar byggðu rök sín á tungumálinu og sagnarituninni sem talin voru sér á báti.33 Þetta 

skapaði nokkuð fastmótaða mynd af Íslendingi sem kom fram í ættjarðarljóðum og hefur 

verið nýtt þegar öryggi íslenskrar ímyndar er ógnað. Þjóðernishyggjan og ættjarðarljóðin hafa 

svo verið notuð af róttækum vinstriöflum út 20. öldina.34 

Með tilkomu Þjóðmenningarhúss var reynt að endurspegla þá einsleitu mynd af 

Íslendingnum sem áður var búin að festa sig í sessi. Þar var saga íslensku þjóðarinnar rakin 

með sjálfstæðum sýningum um landnám, Vínlandsferð, kristnitöku, sjálfstæðisbaráttu og 

lýðveldisstofnun. Í staðinn fyrir að horfa á fjölbreytta menningu okkar og draga upp mynd af 

fjölþjóðlegu samfélagi var dregin upp mynd af einsleitum hópi með sérstaka menningu, sögu, 

trú og tungumál.35 Þjóðmenningarhúsið hefur í seinni tíð reynt að vinna gegn þessari 

einsleitu mynd og má þar til dæmis nefna sýninguna Víkingar og Vínlandsferðir sem unnin 

var af Gísla Sigurðssyni, Sigurjóni Jóhannssyni og Steinþóri Sigurðssyni. Þar var reynt að vinna 

                                                           
30

 Valdimar Tr. Hafstein, ,,Menningararfur‘‘, bls. 315-316. 
31

 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.,,Miðlun menningararfs‘‘, bls. 171. 
32

 Valdimar Tr. Hafstein, ,,Endurvakning hefðarinnar‘‘, bls. 19. 
33

 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.,,Miðlun menningararfs‘‘, bls. 171. 
34

 Valdimar Tr. Hafstein, ,,Endurvakning hefðarinnar‘‘, bls. 19. 
35

 Valdimar Tr. Hafstein, ,,Endurvakning hefðarinnar‘‘, bls. 19-20. 
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gegn þeirri mynd að Íslendingar væru afkomendur frækinna norrænna víkinga og þeirri 

ranghugmynd sem birtist í Landnámu að Íslendingar væru upphaflega komnir af norrænum 

höfðingjum. Þeir reyndu  að sýna Íslendinga sem fólk af ólíkum uppruna, konur og karla af 

ýmsum stéttum. Má segja að þetta hafi verið unnið í þeim tilgangi að finna 

fjölmenningarsamfélagi nútímans samastað.36  

Íslenski kvenþjóðbúningurinn hefur einnig hlotið það hlutverk að festa í sessi ákveðna 

staðalímynd. 

Hann var í stöðugri þróun á fyrri öldum og það er ekki fyrr en í lok 20. aldar sem hann 

er færður í einhverja fastmótaða mynd.37 Búningurinn á upphaf sitt að rekja til Sigurðar 

Guðmundssonar málara sem skrifaði um hann ritgerð árið 1857 sem nefnist ,,Um 

kvennbúnínga á Íslandi að fornu og nýju‘‘. Þar gagnrýndi Sigurður kventísku samtímakvenna 

sinna, sem hann taldi vera undir miklum erlendum áhrifum sem væru ekki til framdráttar. 

Hann hóf því að breyta gamla faldbúningnum, teiknaði myndir, bjó út snið og hannaði úr 

honum íslenska skautbúninginn. Sigurður vildi meina að þessi búningur væri skapaður í mynd 

þess búnings sem konur klæddust áður fyrr, og vísaði þar til hefðarinnar. Skautbúningur 

Sigurðar var kominn í almenna notkun árið 1859. Ellefu árum seinna hannaði Sigurður svo 

léttari útgáfu af skautbúningnum sem væri þægilegri í notkun og léttari í meðferð. Næstur til 

sögunnar er upphlutur sem nefnist öðru nafni þjóðbúningur en hann ruddi sér til rúms á 

fyrstu áratugum 20. aldar og var í stöðugri þróun með tilkomu nýrra gerviefna.38 Árið 2001 

var stofnað svokallað þjóðbúningaráð skipað á grundvelli þingsályktunartillögu frá árinu 

1999. Var markmiðið með þjóðbúningaráði að festa í sessi ákveðna mynd af þjóðbúningnum. 

Þannig var þjóðbúningurinn festur í sessi sem menningararfur og allar tilraunir til breytinga 

taldar ógna öryggi hefðarinnar.39 Það var svo árið 2004 að tvisvar kom upp sú umræða þar 

sem notkun þjóðbúningsins þótti ósiðleg. Annars vegar er hér um að ræða þegar Dorrit 

Moussaieff forsetafrú klæddist búningnum við embættistöku eiginmanns síns forsetans Ólafs 

Ragnars Grímssonar. Þótti það ekki viðeigandi að hún klæddist búningnum sökum þess að 

hún var ekki íslensk að uppruna og hinsvegar forsíða tímaritsins Reykjavík Grapevine sem 

vakið hafði mikla undrun fyrr á sama ári þar sem svört kona klæddist kirtli að sið 

fjallkonunnar. Reyndist tímaritinu erfitt að fá leigðan búning þegar ljóst var hvert 
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 Gísli Sigurðsson, ,,Arfur og miðlun‘‘, bls. 140. 
37

 Valdimar Tr. Hafstein, ,,Menningararfur‘‘, bls. 320. 
38

 Valdimar Tr. Hafstein, ,,Endurvakning hefðarinnar‘‘, bls. 20. 
39

 Valdimar Tr. Hafstein, ,,Menningararfur‘‘, bls. 320. 
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ætlunarverkið var. Þjóðdansafélagið neitaði til að mynda að lána þeim búning í þessum 

tilgangi. Þarna er nauðsynlegt að líta á eignartengsl menningararfsins, því hann er okkar eign 

og gerir okkur kleift að útiloka aðra frá honum.40 

Eins og áður sagði hefur notkun á hugtakinu menningararfur færst í aukana og 

merking þess teygir nú út anga sína og nær til allra greina menningarlífs, lista, manngerðs 

umhverfis, verkfæra, verkmenningar, örnefna, þjóðsagna, þjóðsiða og þjóðtrúar. Hann er 

einnig farinn að ná til gömlu húsanna okkar.41 Valdimar segir að á Íslandi hafi færst í aukana 

að líta á mannvirki sem menningararf eða snertifleti fortíðar og hófst þetta ferli upp úr miðri 

20. öld. Hófum við þá að líta á gömlu torfbæina sem menningararf og lögðum peninga í 

varðveislu þeirra. Valdimar segir þetta vera lærð viðhorf og viljum við líta svo á að hefðu 

menn fyrri alda fengið að velja hefðu þeir ekki hugsað sig tvisvar um að flytjast úr 

torfkofanum yfir í það sem við í dag teljum mannsæmandi húsakynni. 42 

Í ljósi þess að arfleifðin hefur gegnt lykilhlutverki í umræðunni um jörðina 

Héðinshöfða og þá sérstaklega í tengslum við umræðuna um verndun Héðinshöfðahússins 

sem upphaflega var byggt af Benedikt Sveinssyni föður þjóðskáldsins Einars Benediktssonar 

og var áður heimili hans til nokkurra ára verður nú saga Héðinshöfða á Tjörnesi sögð ásamt 

sögu íbúðarhússins á Héðinshöfða þar sem sýnt verður fram á að húsið Héðinshöfði stendur í 

raun ekki í upphaflegri mynd heldur nokkuð breytt og má því deila um það hvort tengslin við 

arfleifð Einars séu réttmæt.  

                                                           
40

 Valdimar Tr. Hafstein, ,,Menningararfur‘‘, bls. 323-325. 
41

 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, ,,Miðlun menningararfs‘‘, bls. 172. 
42

 Valdimar Tr. Hafstein, ,,Menningararfur‘‘, bls. 315-316 



13 

3. Héðinshöfði á Tjörnesi 

Húsið Héðinshöfði er myndarlegt hús sem stendur upp á melnum fyrir ofan heimatúnið þar 

sem minnisvarðinn um Einar Benediktsson skáld var reistur árið 1972. Jörðin Héðinshöfði er 

syðsta jörðin í Tjörneshreppi og liggja skilin milli Húsavíkurkaupstaðar og Tjörneshrepps 

meðfram syðri bakka Reiðarárinnar sem rennur ofan af hálendinu og niður að sjó. Hér verður 

fjallað um jörðin Héðinshöfða og ýmis kennileiti hennar til þess að reyna að gefa gleggri 

mynd af staðháttum. Farið verður í ábúendasögu jarðarinnar frá því um 1300 og fram til 

ársins 2010. En skemmst er frá því að segja að ábúendur jarðarinnar voru oft margir og 

skarast því ártöl nokkuð. En þegar búið er að rekja ábúendasögu staðarins verður saga 

íbúðarhússins Héðinshöfða tekin fyrir frá byggingu 1884 og fram til ársins 2010. 

3.1. Jörðin Héðinshöfði 

Ofan við Héðinshöfðann eru flatar mýrar, mjög lágar yfir sjó. Áður hefur þar 

verið sjávarsund og hinn hærri hluti höfðans eyja. Bærinn stendur beint upp frá 

höfðanum, á mótum hallandi mýra og heiðarása. Þar hefur verið stórbýli að 

fornu og höfuðból sveitarinnar, landmikil jörð og engjar þar víðáttumiklar um 

mýrarnar, en heldur snögglegt. Fjörubeit var og góð talin, og mátti hafa fjölda 

fjár á heyafla, landi og fjöru. Jörðin þótti mannfrek. Reki er einnig og útræði 

gott. Héðinshöfða fylgir Lundey. Hún er hömrum girt eða skriðum, og vex í 

skriðum skarfakál, sem oft var sótt til lækningar á skyrbjúgi.43  

Þessa ágætu lýsingu á Jón Sigurðsson frá Ystafelli og lýsir hann hér góðri jörð. Þessi jörð þótti 

þó hafa ýmsa vankanta áður fyrr. Lítil veiði silungs þótti ókostur, einnig þótti ,,[g]rastekja 

valla teljandi.‘‘ Lundey sem tilheyrir Héðinshöfðalandi var talin vera til kvaða frekar en 

hlunninda árið 1712 en þá hafði æðarvarp og lundaveiði brugðist í eyjunni í nær þrjátíu ár. 

Selveiðar tengdar eyjunni þóttu þó nýtanlegar en til þess að þær borguðu sig þurfti mikla 

þrautseigju. Reki í landi Héðinshöfða var einnig lítt teljandi. ,,Engjar öngvar, nema hvað 

henda má í úthögum, sem þó er mjög lítið. Úthagarnir eru bjarglegir. Hætt er kvikfje fyrir 

sjávarflæðum, sje ei með góðri gætni við varðað.‘‘ Það voru þó ekki bara ókostir sem skrifað 

var um í jarðarlýsingum heldur líka nokkrir kostir, svo sem góð aðkoma fyrir skip og árið 1712 
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var talið að hægt hafi verið að sigla út á eins mörgum skipum og ábúendur gátu ráðið yfir. 

Sökum þess hve fáir bjuggu á jörðinni voru engin skip í útgerð 1712. Áður var þó talsverð 

útgerð þaðan og voru þarna um 12-13 verskálar. Þaðan sigldu 10 til 20 skip áður en fækkaði 

svo með árunum og var útgerð alveg fallin niður árið 1712.44 

 Í Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalíns frá 1712 segir að dýrleiki jarðarinnar 

Héðinshöfða hafi verið metinn 32 af hundraði, landskuld var talin 6 fiskar í kaupstað og 

kúgildi voru 6.45 Í Jarðatali á Íslandi eftir Jón Johnsen frá árinu 1847 er dýrleiki jarðarinnar 

metinn 40, landskuld, 1,100 og kúggildi jarðarinnar metið 6.46 

Á jörðinni var áður bænahús sem haldið var úti af heimafólki en það lagðist af upp úr 

stórubólu faraldri sem reið yfir sveitina en ekki er þó vitað hvenær það var. Þar var einnig 

eyðihjáleigan Gata eða Garðs Horn sem var byggð fyrir minni ábúenda árið 1712 en hafði 

farið í eyði um 1710. Einnig hafði jörðin þrjár hjáleigur þær voru Tröllakot, Hólkot og Rauf. 

Frá Tröllakoti gekk eitt skip árið 1712 og þá var búið í bænum og hét bóndinn Sigmundur 

Jónsson. Jörðin hafði sömu ókosti og áður voru taldir upp og einn þar að auki sem voru dý. 

Tröllakot hafði afnot af túnum í Héðinshöfðalandi. Hólkot var einnig byggt fyrir minni 

ábúenda í landi Héðinshöfða en deildi með þeim einu túni en hafði ekki aðgang að öðrum 

landnytjum. Bóndinn sem bjó í Hólkoti árið 1712 hét Bjarni Jónasson. Bóndinn á Rauf sem nú 

heitir Eyvík hét Þorlákur Jónsson og þótti jörðin Rauf ágæt til bús. Þorlákur stundaði útgerð 

frá Rauf en lendingin þar þótti of erfið fyrir mikla útgerð.47 Eyðihjáleigan Gata var tekin aftur 

til búsetu þegar Benedikt Sveinsson flutti í Héðinshöfða. Benedikt endurbyggði það fyrir 

ráðsmann sinn Stefán Halldórsson. Einar Benediktsson vitnaði seinna meir til Götu í erlendu 

tímariti og vildi halda því fram að Gata bæri þess vitni hve gott landið væri því þar gæti 

maður búið við lítinn bústofn og samt haft það gott. Gata var í ábúð til ársins 1921 og fór þá 

aftur í eyði.48 

 Eyjan Lundey á Skjálfanda hefur oftar en ekki reynst ábúendum jarðarinnar vel. Í 

Lundey er umtalsvert lundavarp auk þess sem fýll verpir mikið í eynni. Einnig var þar áður 

æðarvarp en það hafði lagst af samkvæmt Jarðabók Árna Magnússonar fyrir aldamótin 1700. 

Áður var þar líka kríuvarp og talsvert af teistu en þær fuglategundir eru horfnar úr eynni. 
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 Árni Magnússon og Páll Vídalín, Jarðabók. Þingeyjarsýsla XI, bls. 259. 
45

 Árni Magnússon og Páll Vídalín, Jarðabók. Þingeyjarsýsla Xl, bls. 258. 
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 Jón Johnsen, Jarðatal á Íslandi, bls. 331. 
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 Árni Magnússon og Páll Vídalín, Jarðabók. Þingeyjarsýsla XI, bls. 258 og 260-261. 
48

 Jón Sigurðsson, Lýsing Þingeyjarsýslu, bls. 374-375. 



15 

Lundey hefur verið eigendum sínum talsverð auðlind á harðindaárum. Eyjan hefur verið 

matarkista sem leita mátti í þegar annað brást og ber þar helst að nefna lundavarpið. Þó svo 

varpið hafi legið niðri árið 1712 þá færðist það aftur í aukana seinna meir. Skarfakál og 

sláttur í eyjunni reyndust einnig góð búdrýgindi og þá var sauðfé látið ganga þar á sumrin. 

Lundaveiðin fór þannig fram að annaðhvort var lundinn skotinn eða hann var einfaldlega 

veiddur í net sem lögð voru skipulega yfir holurnar og færð eftir þörfum þetta var algengasta 

aðferðin hér áður fyrr en þessi aðferð varð þó einungis möguleg eftir 1880. Áður höfðu menn 

notað snörur úr hrosshárum sem lagðar voru í op holunnar og festar með hæl. Um miðja 20. 

öldina fóru menn svo að notast við háfa í Lundey en heimamenn lærðu þá aðferð af 

Vestmannaeyingunum Guðjóni Jónssyni og Jóni Magnússyni. Lundinn var þar að auki nýttur 

sem tekjulind þar sem hann var veiddur á 20. öld og seldur suður til Reykjavíkur. 

Lundadúnninn reyndist einnig vel á köldum vetrarnóttum og var nærri allt af lundanum nýtt 

til búdrýginda. Grastekja af eyjunni hafði oftar en ekki komið sér vel að vori því snjó festir illa 

í eynni og því var grasið farið að vaxa þar mun fyrr en á landi. ,,Lundey er samfelldur 

töðuvöllur er gaf af sér allt að 200 vættir.‘‘ Í vorharðindum nýttist eyjan því vel og var hún öll 

slegin. Slætti í eyjunni var hætt um miðjan fimmta áratug 20. aldar.49 

3.2. Örnefni í landi Héðinshöfða 

Syðsta jörð Tjörneshrepps er Héðinshöfði næst Bakka í Húsavíkurlandi. Jörðin markast í suðri 

af Reyðará sem jafnframt eru skilin milli Húsavíkur og Tjörneshrepps. Reyðaráin rennur í 

Héðinsvík sem liggur milli Bakkahöfða og Héðinshöfða sem bærinn Héðinshöfði dregur nafn 

sitt af. Í Héðinsvík voru um aldamótin 1900 tvö hús, í öðru þeirra sem nefnt var Héðinsvík 

voru þrjár íbúðir sem voru að mestu aðsetur sjómanna en hitt húsið sem stóð lengra upp á 

landi nefndist Sandholt. Höfðu menn í Sandholti aðgang að túni og voru þar betri aðstæður 

fyrir bú. Þessi hús voru í byggð frá aldamótunum 1900 til um 1930. Nær Héðinshöfðanum 

stóð fjárhús með hlöðu sem nefnt var Geirhús eftir manninum sem lét reisa það. Geirhús 

stóð á syðsta horni mikilla flæðiengja sem Benedikt Sveinsson lét gera með því að veita 

Reyðaránni á engin. Héðinshöfði hefur að geyma mörg gömul örnefni eins og til dæmis 

Stakksnef sem markar syðsta punkt höfðans. Á höfðanum miðjum er sneiðingur í berginu 

sem kallast Illisneiðingur og markar hann höfðann þar sem hann er lægstur og kallast þar 

Lághöfði. Í norðvestanverðum höfðanum er mikið hrun er nefnist Klungur og upp úr því 
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byrjar Háhöfði sem er norðurhlið höfðans. Norðaustan í Háhöfða skagar fram mikið nef sem 

ber þrjú nöfn: Höfðagerðisnef, Háanef og í daglegu tali kallast það Höfðanef. Frá Höfðanefi 

liggur samfellur hryggur sem nefnist Lundeyjarhryggur og nær hann upp að Lundey sem er 

um 40 metra há eyja sem tilheyrir Héðinshöfðalandinu og er þverhnípt að norðan en annars 

umlukin hamrabelti eins og áður sagði. Uppgengt er í eyjuna að sunnanverðu með aðstoð 

reipis sem þarf til að klífa rétt um fimm metra berg til að komast upp í nokkuð greiðfæra hlíð. 

Kallast þetta að fara upp Sneiðing. Eyjan er umlukin sléttu skeri sem nefnist Hella en annars 

eru ekki fleiri örnefni að finna tengd eyjunni.50 

Austan við Höfðanef voru áður beitarhús sem kölluðust Höfðagerði og túnið í kringum 

þau kallaðist Höfðagerðistún. Nokkru neðar er Höfðagerðissandur sem nær allt að mörkum 

Eyvíkur áður Rauf sem er næsti bær norðan við Héðinshöfða. Ofan við Héðinshöfðann er 

komið að víðlendum mýrum og upp af þeim koma Grundagerðistún en þar voru áður útihús 

kölluð Grundagerðishús. Þessar víðlendu mýrar voru áður gjöful beitarlönd og þurfti 

gríðarmarga menn til að vinna þau. Segja sögur að allt að tuttugu menn hafi verið fengnir frá 

Húsavík til að vinna í heyskap í Héðinshöfðamýrum. Við mörk Eyvíkur og Héðinshöfða er 

dalur sem nefnist Hnefadalur og norðan við dalinn eru hólar sem heita Hnefadalshólar og 

austan við þá eru tveir litlir malarhólar sem heita Efri-Hólar. Suður af þeim rís hár malarhóll 

sem kallast Kárhóll og til suðausturs af Kárhól er hryggur og við hann stóð bærinn Hólkot sem 

var lengi í byggð en fór í eyði um 1712. Enn mótar fyrir garði í kringum Hólkot og Kárhól og 

var þar áður skilarétt og sér þar fyrir tveimur stórum hólfum og átta minni og er tilgátan sú 

að þarna hafi öllu fé af Tjörnesi og Húsavík verið smalað í Hólkotsrétt. Ofan við Hólkot er stór 

mýri sem kennd er við bæinn og upp úr henni rís stakur hóll úr grjóti sem heitir Einbúi. Er 

áætlað að þar hvíli Héðinn landnámsmaður sem jörðin og höfðinn hljóta nafn sitt af.51 

 Norður af gamla íbúðarhúsinu Héðinshöfða liggur garður í norðurátt. Við horn 

garðsins voru áður útihús kölluð Hornhús og stóðu þau við gil sem kallast Hornhúsgil. Fyrir 

neðan hornhúsin er stórt tún og í því stór hóll sem nefnist Háhóll, syðst og neðst í þessu túni 

var býlið Gata sem seinast var í byggð árið 1921 en var skráð eyðibýli 1712 og hafði þá verið í 

eyði í tvö ár en nú hefur verið sléttað yfir þessar minjar. Niður við þjóðveginn stendur nú 

bærinn Héðinshöfði 1 sem byggður var af Úlfi Indriðasyni. Efst í heimatúni bæjarins er giskað 

á að hafi staðið bænahús og blettur þar sem áður kallaðist Bænarbeð og var þar kirkjugarður 

sem nú hefur verið sléttaður út og úr honum gert tún.52 
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3.3. Ábúendasaga Héðinshöfða 

Árið 1296 er jörðin Héðinshöfði fyrst nefnd til sögunnar og þar var það Hólakirkja sem gerir 

tilkall til rekafjórðungs og áttundar í hvalreka í landi Héðinshöfða. Jörðin kom ekki aftur fram 

í heimildum fyrr en árið 1403. Þá var það aftur kirkjan sem átti hlut að máli þegar Halldór 

Loftsson prestur gaf kirkjunni á Grund í Eyjafirði allan reka hvort sem um var að ræða hval 

eða timbur af þeim jörðum sem hann átti á Tjörnesi nema þá rekann í Héðinshöfðalandi. Árið 

1431 kemur jörðin aftur fram í heimildum og þá vegna eignaskipta á jörðinni og skiptu þeir 

bræður Hallur og Finnur Ásgrímssynir með sér jörðinni Héðinshöfða og þeim búum sem 

tilheyrðu henni, en tveimur árum seinna kaupir Jón biskup á Hólum jörðina aftur í skiptum 

fyrir land sem kirkjan átti í Höfða í Höfðahverfi fyrir allan Héðinshöfða. Jörðin kemur svo ekki 

aftur fram fyrr en árið 1471 en þá höfðu orðið eigendaskipti á jörðinni átti Þorgerður 

Magnúsdóttir þá hlut í jörðinni og seldi Finnboga Jónssyni lögmanni hálfan Héðinshöfða með 

hálfri Lundey í kaupbæti. Þorgerður fékk í staðinn 20 af hundraði í jörð sem Finnbogi átti í 

Þingeyjarþingi. Þremur árum seinna eða árið 1474 fer Finnbogi fram á forkaupsrétt af hinum 

helmingi Héðinshöfða en þann helming átti Björn Snæbjörnsson. Finnbogi hélt því fram að 

Björn hefði lofað sér forkaupsrétti og hafði hann með sér tvö vitni máli sínu til stuðnings. 

Björn seldi þá sinn hluta í jörðinni til Ásgríms Hallssonar til að koma jörðinni undan Finnboga 

sem síðar árið 1474 keypti jörðina af Ásgrími og voru sex vitni að þeim eignaskiptum svo ekki 

færi á milli mála að Finnbogi hefði keypt hlut í jörðinni. En það var ekki fyrr en ári seinna að 

salan var samþykkt þegar Ingveldur Magnúsdóttir kona Ásgríms Hallssonar samþykkti hana. 

Árið 1518 átti húsfreyjan Hólmfríður hlut í jörðinni Héðinshöfða en fékk séra Jóni 

Finnbogasyni presti á Laufási umboð yfir sínum hluta Héðinshöfða. Jón ákveður að gefa 

dóttur sinni Málfríði Jónsdóttur með samþykki Þorsteins Finnbogasonar bróður Jóns sinn hlut 

í Héðinshöfða árið 1528. Jörðin var áfram í eigu þessarar fjölskyldu og þann 13. júní árið 1541 

selur Jón bróður sínum Þorsteini jörðina í skiptum fyrir jörðina Hafralæk og tíu hundruð að 

auki. Þetta var allt gert með samþykki Málfríðar sem Jón hafði áður gefið jörðina. Þann 20. 

september sama ár gefur svo Jón Finnbogason dóttur sinni Málfríði Héðinshöfðann allan. 

Árið 1542 var tekin ákvörðun um það hvar mörkin á milli Bakkalands og Tjörness skyldu vera 

og var samþykkt að Reyðaráin myndi ráða mörkum landsvæðanna líkt og hún gerir enn í dag. 

Þann 30. september árið 1548 fer fram í Laufási kaupmáli milli Nikulásar Þorsteinssonar og 

Sigríðar Einarsdóttur. Þorsteinn faðir Nikulásar var þar að gefa honum og Sigríði.,,[H]undruð 
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hundraða 80 og 12 hundrað, og þar til jörðina Héðinshöfða á Tjörnesi í fjórðungsgjöf að 

tilgreindum þessum jörðum: Reykjahlíð, Vogum, Strönd, Haganesi við Mýrabæ, 

Árndísarstöðum í Bárðardal og Bakka á Tjörnesi eða annari 20 hundraða jörð.‘‘53 

Ekki er síðan getið ábúenda Héðinshöfða fyrr en upp úr aldamótum 1800 og þá í 

Bændatali á Tjörnesi á 19. öld sem segir frá ábúendum Tjörneshrepps frá um 1800-1900. Um 

1800 bjó á Héðinshöfða maður sem hét Páll Halldórsson ásamt konu sinni Guðrúnu 

Þorgrímsdóttur. Páll kom fyrst fram í hreppsbókum árið 1793 en mögulegt var að hann hafi 

þá búið þar áður þar sem hreppsbækurnar ná ekki lengra aftur. Páll var fæddur árið 1745 á 

Skógum í Reykjahverfi og var hann búsettur á Héðinshöfða til ársins 1807 þá 63 ára. Hann var 

talinn; ,,[d]annaður smiður [og] vel að sér‘‘. Árið 1806 flytur Páll Björnsson til Héðinshöfða og 

giftist dóttur Páls Halldórssonar Rebekku Pálsdóttur. Páll var fæddur árið 1770 og Rebekka 

árið 1777. Páli var lýst sem feitlögnum manni sem hafi haft þann sið að slátra alltaf helmingi 

fæddra lamba til þess að halda stofninum við með ,,krafti og kjarki‘‘. Páll var búsettur á 

Héðinshöfða frá árinu 1806-1834. Dóttir hans Hólmfríður Pálsdóttir kvæntist Andrési 

Helgasyni sem tók við búinu eftir Pál. Andrés varð næsti bóndi á Héðinshöfða og var eins og 

áður sagði kvæntur dóttur Páls Björnssonar. Með Andrési fluttist til Héðinshöfða öldruð 

móðir hans en hún lést skömmu eftir komuna þangað þá 81 árs gömul. Hún hét Ragnhildur 

Andrésdóttir. Sagt var að Andrés hafi verið; ,,smiður góður greiðamaður mikill og alla vega 

vel látinn maður.‘‘ Andrés Helgason var búsettur á Héðinshöfða frá árinu 1834-1855.54  

 Næsti ábúandi á eftir Andrési var Jón en ekki eru neinar heimildir um þennan mann 

hvorki hvers son hann var eða hve lengi hann bjó á Héðinshöfða. Í Bændatali á Tjörnesi á 19. 

öld kemur einungis fram nafnið Jón. Á eftir Jóni var nefndur maður sem heitir Pétur Jónsson 

og konan hans Ingibjörg Þorsteinsdóttir. Pétur skrifaði mikið af kvæðum, sögum og rímum 

fyrir sveitunga sína og honum var lýst sem ,,afbragðs skrifar[a]‘‘. Pétur og kona hans bjuggu 

aðeins eitt ár á Héðinshöfða og var það árið 1848-1849. Næstur á eftir Pétri var það Sigfús 

Sigurðsson kallaður ,,mála Fúsi‘‘ sem bjó á Héðinshöfða frá 1849-1850. Á eftir Fúsa fluttist á 

Héðinshöfða Jónas Jóhannesson ásamt konu sinni Guðrúnu Björnsdóttur sem ættuð var frá 

Héðinshöfða. Hún var barnabarn Páls Björnssonar sem áður var nefndur. Jónas bjó á 

Héðinshöfða frá 1850-1852 og fluttist svo í Þverá í Reykjadal. Á eftir Jónasi býr á Héðinshöfða 

maður sem hét Egill Halldórsson og var ættaður frá Hringveri. Hann bjó á Héðinshöfða 1852-
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1853. Næstur var búsettur á Héðinshöfða maður sem hét Jóhann Jónsson og fluttist hann frá 

Hrísey til Héðinshöfða árið 1853 og bjó þar til ársins 1858.55 

Kristján Jóhannesson sem var hreppstjóri frá Laxamýri fluttist til Héðinshöfða árið 

1855 ásamt Þuríði Bjarnadóttur konu sinni. Kristján flytur frá Héðinshöfða árið 1859 út í 

Fellsnes í Kinn og á þá eignaskipti við Jón Björnsson.56 Jón var ættaður frá Þverá í Dalsmynni 

og var kvæntur Margréti Bjarnadóttur. Jón missir síðar konu sína og tók þá saman við konu 

sem hét Helga Gísladóttir sem var ættuð frá Stangarbakka. Jón og Helga fluttu ásamt öllum 

börnum sínum til Ameríku. Jón var búsettur á Héðinshöfða frá árinu 1859-1876.57 

 Næstur í röðinni er maður að nafni Jósías Rafnsson og var hann giftur konu sem hét 

Katrín Sveinsdóttir og var yfirsetukona á Tjörnesi. Jósías og Katrín bjuggu á Héðinshöfða árin 

1872-1873 en þá flytur þangað Jón Jónsson sem bjó á Héðinshöfða í eitt ár það er 1873-

1874. Næstur í tölu ábúenda er nefndur Jóhann Jónsson og bjó hann á Héðinshöfða frá 1874-

1879. Hann hafði þó áður verið búsettur þar frá 1853-1858 eins og áður hefur komið fram og 

fluttist þangað frá Hrísey. Næsti ábúandi jarðarinnar Héðinshöfða var Benedikt Sveinsson 

sýslumaður Þingeyinga fæddur 1827. Kona hans var Hafrún Einarsdóttir. Benedikt flutti til 

Héðinshöfða árið 1876 og bjó þar þangað til að hann hætti störfum sem sýslumaður og flutti 

til Reykjavíkur árið 1897 þar sem hann lést tveimur árum seinna 2.ágúst árið 1899. Benedikt 

seldi jörðina til Alberts Finnbogasonar sem áður hafði búið á Bakka en var ættaður frá 

Breiðuvík á Tjörnesi. Albert var giftur Hildi Jónsdóttur frá Hvammi í Þistilfirði. Albert seldi 

jörðina aftur árið 1900 til Sigurjóns Jóhannessonar frá Laxamýri og fluttist sjálfur að 

Skriðulandi í Eyjafirði. Albert var; ,,hákarlaformaður og aflamaður góður‘‘. Næstu ábúendur á 

jörðinni voru synir Sigurjóns þeir Hjörleifur og Jón. Aðeins Jón var kvæntur og var hann 

kvæntur Björgu Gunnarsdóttir frá Ketilsstöðum. Fluttu þeir bræður til Héðinshöfða árið 

1900.58 Jón stundaði sjósókn og var þar að auki söngstjóri í Húsavíkurkirkju. Jóni er lýst sem; 

,,[ó]sérhlífnum og samvisku[sömum][...]Hann var á yngri árum glímumaður góður.‘‘59 Góðar 

sögur fara af honum og þótti mönnum hann greindur, söngelskur, félagslyndur og ,,drengur 

hinn bezti í hvívetna‘‘.60 Bræðurnir bjuggu saman á Héðinshöfða til ársins 1905. Á sama tíma 

og bræðurnir bjuggu á jörðinni bjó þar einnig Guðmundur Björn Árnason en hann fluttist 
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þangað tveim árum eftir að Sigurjón Jóhannesson keypti jörðina og bjó þar ásamt konu sinni 

Svövu Daníelsdóttur frá Ólafsgarði en þau fluttu af jörðinni sama ár og bræðurnir Jón og 

Hjörleifur árið 1905. Næsti ábúandi var Hálfdán Jakobsson ættaður frá Brettingsstöðum en 

hann flytur að Héðinshöfða árið 1905 ásamt konu sinni Guðnýju Sigurbjörgu 

Friðbjarnardóttur frá Hafralæk í Aðaldal og bjuggu þau þar til ársins 1910. Næstur til 

sögunnar var Jón ,,Gauti‘‘ Jónsson ættaður af Gautlöndum í Mývatnssveit ásamt konu sinni 

Sigurveigu Sigurðardóttur. Þau bjuggu í þó nokkuð langan tíma á Héðinshöfða eða frá árinu 

1910 til ársins 1921. Á þessum árum bjuggu þó aðrir á jörðinni í skemmri tíma. Þeir voru 

Sigfús Friðbjarnarson og konan hans Sigrún Jónsdóttir og bjuggu þau þar á árunum 1916-

191761. Hans Jóhannes Pálsson og konan hans Helga Júlíana Jóhannesdóttir á árunum 1917-

1918. Hans hafði áður verið verkamaður hjá Jóni Jónssyni á Gautlöndum en fluttist svo til 

hans aftur á Héðinshöfða. Hans kvæntist konunni sinni  Helgu á Gautlöndum og eignuðust 

þau sex börn.62  

Á Héðinshöfða bjó einnig Benedikt Kristjánsson frá Höskuldsstöðum og konan hans 

Sigurhanna Stefánsdóttir frá Fótaskinni í Aðaldal á árunum 1920-1921. Benedikt Stefánsson 

bróðir Sigurhönnu bjó einnig á Héðinshöfða með systur sinni og flytur burt á sama tíma. 

Skarphéðinn Stefánsson bjó einnig á Héðinshöfða á sama tíma og Jón Jónsson en hann flutti 

þangað árið 1920 og bjó þar þar til ári eftir að Jón Jónsson seldi jörðina og flutti í burtu eða til 

ársins 1922.63 Skarphéðinn bjó við mikinn gestagang á Héðinshöfða og oft við þröngan kost 

fjárhagslega.64 Á eftir Skarphéðni flytur til Héðinshöfða maður að nafni Þórður Vilhelm 

Egilsson ættaður frá Ísólfsstöðum ásamt konu sinni Guðbjörgu Sigurðardóttur frá Reykjahlíð í 

Mývatnssveit. Bjuggu þau á Héðinshöfða veturinn 1922-1923. Á sama tíma býr á jörðinni 

maður sem hét Sigurjón Kristjánsson en ekkert er um hann vitað. Árið 1924 flyst þangað 

Kristján Júlíus Jóhannesson frá Laugaseli og konan hans Sigríður Einarsdóttir frá Svartakoti. 

Ári seinna eða 1925 flyst á Héðinshöfða maður sem hét Jóhannes Jónsson ættaður frá 

Mývatnssveit ásamt konu sinni Maríu Einarsdóttur systur Sigríðar konu Kristjáns. Bjuggu þau 

á Héðinshöfða í eitt ár. En Kristján og Sigríður bjuggu þar til ársins 1927.65 
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Árið 1921 flutti Bjarni Stefánsson í Héðinshöfða ásamt Hólmfríði Þuríði Jónsdóttur. 

Bjarni flutti þá frá Kaldbak eftir að hafa reynt að kaupa jörðina en fengið synjun. Hann hafði 

þá búið í Kaldbak síðan 1915 þegar hann tók við búi af foreldrum sínum. Ári eftir að hann 

flutti í Héðinshöfða flutti þangað bróðir hans Óskar Stefánsson ásamt systur þeirra Önnu sem 

var ráðskona hjá Óskari. Einnig fluttu þangað foreldrar bræðranna þau Stefán Guðmundsson 

og Jónína Jónasdóttir. Stefán lést árið 1922 og Jónína árið 1930 og bjuggu þau á Héðinshöfða 

til dauðadags. Bjarni Stefánsson bjó á Héðinshöfða til ársins 1967 en bróðir hans Óskar hafði 

þá flutt burt árið 1945 vegna þrengsla því þá var orðið þröngt um manninn í 

Héðinshöfðahúsinu.66 

Árið 1927 flutti Úlfur Indriðason í Héðinshöfða ásamt konu sinni Líneyju Björnsdóttur 

og bjuggu þau á jörðinni ævilangt. Synir Bjarna Stefánssonar þeir Jónas Bjarnason fæddur 

1932 á Héðinshöfða og Bjarni Bjarnason fæddur 1934 einnig fæddur á Héðinshöfða voru 

báðir búsettir á jörðinni og tók Jónas Bjarnason við búinu af föður sínum árið 1960 og bjó þar 

til ársins 2009 ásamt konu sinni Valgerði Ólöfu Jónsdóttur. Bjarni Bjarnason býr enn á 

Héðinshöfða en flutti út úr íbúðarhúsinu Héðinshöfða árið 1967 inn í Héðinshöfða IIA og býr 

þar með Sigrúnu Ingvarsdóttur. Úlfur Indriðason byggði einnig annað íbúðarhús á jörðinni 

sem heitir Héðinshöfði I árið 1948. Árið 1969 flytur Jóhannes Þorsteinn Jóhannesson í húsið 

Héðinshöfða I ásamt Hallfríði Ingibjörgu Egilsdóttur og bjuggu þau þar til ársins 1985 þegar 

Indriði Úlfsson flytur inn ásamt Helgu Þórólfsdóttur. Sonur Jónasar Bjarnasonar Jónas 

Jónasson tók við búinu eftir föður sinn og byggði sér íbúðarhús á landi Héðinshöfða árið 1989 

og býr þar enn. Jónas Bjarnason hafði sjálfur byggt sér íbúðarhús á jörðinni og flutt út úr 

Héðinshöfðahúsinu árið 1974. Í húsi Jónasar býr nú sonur hans Héðinn Jónasson en Stefán 

sonur Jónasar Bjarnasonar er fluttur inn í gamla íbúðarhúsið og hefur nærri lokið við 

endurgerð hússins.67 Árið 1984 var jörðinni formlega skipt niður í Héðinshöfða I og 

Héðinshöfða II og gerðu þá eigendurnir með sér samning um skiptingu og nýtingu jarðarinnar 

svo sem reka, Lundey, varp og útræði. Voru það eigendur jarðarinnar á þeim tíma þeir Jónas 

Bjarnason og Úlfur Indriðason sem skiptu jörðinni upp á milli sín.68 
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3.4. Héðinshöfðahúsið 

Árið 1860 vann Benedikt Sveinsson sem yfirdómari við landsyfirréttinn í Reykjavík, líkaði 

honum vistin í Reykjavík illa og keypti þá jörð við Elliðavatn. Heimilislíf Benedikts var oft á 

tíðum stormasamt þegar hann bjó á Elliðavatni og hneigðist hann þá til drykkju. Nýttu 

andstæðingar hans drykkjuna gegn honum en það varð þeim auðveldara þegar óregla 

Benedikts fóru að hafa áhrif á dómsmál hans, auk þess sem fjarlægðin frá Elliðavatni gerði 

það að verkum að hann gat ekki sinnt vinnunni sem skildi. Óregla Benedikts gerði það svo að 

verkum að hann var sviptur embætti sínu án dóms og laga í ágúst 1870. Fór þessi svipting 

misvel í menn og þótti óeðlilegt að yfirdómari í landsyfirrétti væri settur af án þess að mál 

hans væru rannsökuð eða að hann fengi tækifæri til að verja sig.69 

Fjórum árum eftir að Benedikt var settur af sem dómari hlaut hann embætti sem 

sýslumaður í Þingeyjarsýslu. Mun landsstjórnin þar hafa ætlað að bæta honum upp 

embættismissinn. Hóf hann störf sem sýslumaður árið 1876 tveimur árum eftir 

embættisveitinguna og gegndi hann því starfi til ársins 1897.70 

Eftir að Benedikt flutti norður hafðist hann við á Ljósavatni en var gert að flytja sig til 

Húsavíkur og hafðist þá við í sýslumannshúsinu á Húsavík, en hann vildi samt sem áður ekki 

setjast að á Húsavík. Var þá gripið til þess að selja sýslumannshúsið á Húsavík og keypti það 

Sveinn Magnússon og gerði húsið að veitinga- og gistihúsinu Bauk á Húsavík.71 Benedikt 

hafðist við þar á meðan hann leitaði að jörð sem hæfði honum. Benedikt fann hana á 

endanum og var það jörðin á Héðinshöfða og settist hann þar að. Benedikt leigði hana í 

upphafi af Jónasi á Þverá. Benedikt fór fljótt að girnast jörðina en Jónas og fjölskylda vildu 

ekki selja honum Héðinshöfða. Segir sagan að Jónasi á Þverá hafi þótt vínsopinn góður og á 

Benedikt að hafa nýtt sér það þegar Jónas kom eitt sinn í heimsókn til hans á Héðinshöfða. 

Benedikt á þá að hafa hellt Jónas ofurölvi og þannig tekist að sannfæra hann um að selja sér 

jörðina. Eiga sögusagnir að hafa gengið um nágrannasveitir um það að rithönd Jónasar hafi 

verið svo óskýr á samningnum að þurft hefði túlk til að ráða hana. Benedikt á þannig að hafa 

keypt jörðina á 400 silfurspesíur en á leiðinni heim að Þverá á Jónas að hafa verið svo ölvaður 
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að hann týndi peningnum. Peningarnir rötuðu þó á endanum í réttar hendur eftir mikla leit 

sveitunga hans.72 

Hvort sem þessi saga er sönn eða ekki, þá er þetta eina sagan sem til er af kaupum 

Benedikts á jörðinni Héðinshöfða. Þetta er sú saga sem samtímamenn Benedikts sögðu af 

honum en Benedikt var ekki alltaf í náðinni hjá þeim og má segja að þessi saga beri þess vitni. 

Benedikt flutti í Héðinshöfða árið 1876 og bjó þar fyrstu árin í stórum, hrörlegum og 

gömlum torfbæ sem var á jörðinni73. Stuttu eftir komu sína þangað hóf hann ýmsar 

framkvæmdir svo sem að veita Reyðaránni á mýrarnar fyrir neðan bæinn, lét hann einnig 

hlaða þar flóðgarða og jók þetta sprettuna talsvert fyrst um sinn. Hann hóf einnig 

framkvæmdir við að veita saman ánum Köldukvísl og Reyðará til þess að auka líkur á 

fiskgengd en því verki var aldrei lokið. Benedikt bætti líka túnin og færði bæinn af túninu upp 

á mel sem hann græddi svo upp. Benedikt rak stórbú og útgerð frá Héðinshöfða.74 

Benedikt Sveinson hafði byggt steinhús á Elliðavatni árið 1862 áður en hann byggði 

Héðinshöfða. Því var haldið fram að höfundur hússins á Elliðavatni væri Sverrir Runólfsson. 

Benedikt hafði fengið hann til að koma frá Kaupmannahöfn til Reykjavíkur árið 1860 en ekki 

tekist að semja við hann um kaup og kjör svo ekkert varð úr því. Björn Guðmundsson múrari 

neitaði að hafa átt þátt í byggingu hússins en hann hætti störfum sökum þess að kalk vantaði 

til að ljúka verkinu. Björn mun þó eiga frumhugmynd af því húsi sem Benedikt lét reisa við 

Elliðavatn. Það er þó ljóst að Benedikt Sveinson var mikill áhugamaður um steinhúsagerð.75  

Benedikt ákvað að reisa sér stórt og stæðilegt steinhús á Héðinshöfða sem hæfði 

sýslumannsembættinu. Þetta hús var dýrt í smíðum og Benedikt þurfti að nýta sér vináttu 

sína við Tryggva Gunnarsson kaupmann á Húsavík þegar kom að því að greiða fyrir 

byggingarefnið því fjárhagur hans var þá kominn í ólestur og reyndist þessi bygging honum 

ofviða. Ekki liggur alveg ljóst fyrir hvenær húsið var byggt en heimildir nefna þrjú ártöl. Í 

skýrslum húsafriðunarnefndar er nefnt ártalið 1880, í Byggðir og bú eftir Ragnar 

Þorsteinsson árið 1882 og í Gróandi Þjóðlíf eftir Þorstein Thorarensen og í ævisögu Einars 

Benediktssonar eftir Guðjón Friðriksson árið 1884. Ég kýs að halda mig við það síðastnefnda 

þar sem Gróandi Þjóðlíf byggir á frumheimildum svo sem skrifum Benedikts Sveinssonar. En 

auk þess að kaupa efni í byggingu hússins hjá Tryggva nýtti Benedikt sér jörðina sína og sótti 
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efnivið í húsið þangað, til að mynda var steinninn sem notaður var við bygginguna fenginn úr 

Reyðarárgilinu og höggvinn á staðnum. Benedikt lýsir steinhúsinu Héðinshöfða svo fyrir 

Tryggva: 

Það er steinhús, stæðilegt og fallegt með skúr við hliðina á eftir endilöngu 

húsinu, upp á 2 etasiur, hin neðri og kjallarinn úr steini, hin efri úr timbri. Ég er 

stoltur af húsinu, ég uppástend, að þér þætti traustlegt og tilhögunin á því hin 

besta. Hamingjan gæfi mér þá gleðistund að sjá þig þar staddan, því þá fyrst 

gæti ég boðið tryggðarvini mínum, Tryggva, sæmilegt herbergi inn í að ganga.76 

Þarna má sjá að Benedikt hefur loks fundið sér bústað sem hann taldi sæma sýslumanni. Þó 

voru ýmsir vankantar þar á líkt og hann segir Tryggva í sama bréfi: 

Já, ég er stoltur af húsinu Héðinshöfðans vegna, en ekki er ég eins stoltur af því 

að vera nú stórskuldugur fyrir bragðið. Þó er þetta ekki voðalegra en svo, að ég 

reikna bygginguna alla eins og hún er nú með efni því, sem að henni er flutt í 

kringum kr. 5.000 og vil ég ætla, að það sé heldur vel á haldið og önnur hús 

álíka ekki ódýrari hér á landi. Nú er það ætlun mín að assúrera þetta hús sem 

allra fyrst mögulegt er og taka þvínæst peningalán úr landssjóði, jafnframt og 

ég í vor ætla að selja af búi mínu, sem er talsvert og minnka við mig fólkshaldi, 

allt til þess að geta staðið í skilum bæði við þig og aðra svo ég geti búið í 

kofanum með betri samvizku og sjálfstæðari hug í elli minni, ef hún á fyrir mér 

að liggja, en ella farið rólegur í gröfina[...].77 

Stuttu eftir byggingu hússins riðu yfir tveir snarpir jarðskjálftar á Tjörnesi og skrifar Benedikt 

þá: ,,Hamingjan gefi, að jarðskjálftar þessir ekki skemmdu húsið mitt, ég var svo logandi 

hræddur um það, af því að það var alveg svona nýbyggt.‘‘78 

Benedikt hafði stórbú á Héðinshöfða en jörðin krafðist mikils vinnuafls og á veturna voru þar 

oft um 20 manns við störf en um sumarið voru þar allt að 30 manns í vinnu. Eftir að 
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Héðinshöfðahúsið var byggt árið 1884 þurfti Benedikt að fækka vinnufólki svo að hann gæti 

borgað af húsinu sem hafði verið honum svo dýrt í byggingu.79  

Í steinhúsinu Héðinshöfða ól Benedikt upp syni sína þá Ólaf Hauk og Einar 

Benediktssyni. Segir að þeir feðgarnir hafi þá stundað það að setjast í kringum stofuborðið, 

haldist í hendur og farið með draugasögur. Þessi kvöld eiga að hafa haft áhrif á Einar seinna 

meir og eru talin hafa þróast yfir í það að verða ein af uppistöðunum í skáldskap Einars.80 

Einar var við nám út í Kaupmannahöfn en veturinn 1886-1887 veiktist hann heiftarlega af 

sullaveiki og fluttist heim eftir að hafa dvalið á sjúkrahúsi í Kaupmannahöfn. Vildi hann þá 

fara heim á Héðinshöfða og dvelja hjá föður sínum en veturinn reyndist of harður fyrir hann 

að flytjast norður og dvaldist hann þá í Reykjavík en fluttist heim á Héðinshöfða um sumarið 

til að safna kröftum.81 Einari þótti gott að dvelja á Héðinshöfða yfir sumarmánuðina og hann 

naut sín í sveitakyrrðinni og einverunni.82 Einar er talinn í sóknarmannatali 

Húsavíkurprestakalls 1892 og 1893. Þá var hann búsettur á Héðinshöfða hjá föður sínum og 

til eru bréf sem skrifuð eru af honum þar fram í mars árið 1894. Árið 1893 tók Einar við 

embættisverkum föður síns og ferðaðist þá mikið um Þingeyjarsýslu en hafði jafnframt 

aðsetur í Héðinshöfða. Þar vann Einar einnig að þýðingu á verki Henriks Ibsens um Pétur 

Gaut.83 

Vorið 1897 selur Benedikt jörðina Héðinshöfða Alberti Finnbogasyni fyrir 14.000 

krónur sem lætur upp í kaupverðið jarðirnar Bakka og Tröllakot. Þá hafði Benedikt tryggt 

húsið Héðinshöfða fyrir 12.000 krónur en af einhverjum ástæðum var tryggingin færð niður í 

10.000 krónur þegar Albert kaupir jörðina og húsið. Albert bjó á Héðinshöfða til ársins 1900 

en aðfaranótt 13. mars árið 1898 kviknar í húsinu og ,,brann það til kaldra kola‘‘. Misstu þar 

ábúendur flesta innanstokksmuni og þau matvæli sem í húsinu voru. Eldsupptök eru talin 

hafa verið á efsta lofti eða á ,,hanabjálka‘‘ þar sem Albert hafði verið kvöldið áður ásamt 

vinnumanni sínum og ungum dreng við það að stoppa í glufur á þakinu með mosa. Þetta var 

unnið við kertaljós og var það ungi drengurinn sem hélt á kertinu. Vilja menn meina að glóð 

hafi þá fallið í mosann en þeir ekki tekið eftir því og því fór sem fór. Heimilisfólkið á 

Héðinshöfða þurfti því það sem eftir lifði vetrar að hafast við í fjárhúsum sem stóðu rétt fyrir 

                                                           
79

 Þorsteinn Thorarensen, Gróandi Þjóðlíf, bls. 292. 
80

 Steingrímur J. Þorsteinsson, Einar Benediktsson, bls. 538. 
81

 Steingrímur J. Þorsteinsson, Einar Benediktsson, bls. 548. 
82

 Steingrímur J. Þorsteinsson, Einar Benediktsson, bls. 550. 
83

 Steingrímur J. Þorsteinsson, Einar Benediktsson, bls. 554-556. 



26 

neðan bæinn en þau þörfnuðust lítilsháttar lagfæringar áður en heimafólkinu var óhætt að 

flytja þangað inn. Næsta vor lét Albert svo reisa nýtt hús á grunni þess gamla og nýtti hann til 

þess þær hliðar sem eftir stóðu þá líklegast steinhleðslurnar. Húsið sem hann byggði var þó 

minna en það fyrra því hliðar hússins höfðu verið lækkaðar og gaflinn rifin af gamla húsinu. 

Nýja húsinu er lýst svo í samanburði við hið gamla; ,,[...]er það að öllu leyti minna og 

óásjálegra hús en steinhúsið var.‘‘ Árið 1900 seldi svo Albert jörðina og húsið til Sigurjóns 

Jóhannessonar fyrir 7.500 krónur. Fluttu þá þangað synir Sigurjóns þeir Jón og Hjörleifur.84 Á 

sama tíma og bræðurnir bjuggu í Héðinshöfðahúsinu bjuggu þar einnig Guðmundur Björn 

Árnason og Svava Daníelsdóttir.85 

Með Jóni Sigurjónssyni fluttist í Héðinshöfða Björg Gunnarsdóttir. Þau voru þá ógift 

og ákváðu að gifta sig þann 19. janúar árið 1901 á heimili sínu Héðinshöfða. Héldu þau þar 

allfjölmenna veislu og þar voru ræðuhöld og veittar rausnarlegar veitingar en þó var ekkert 

vín á boðstólum því bæði voru þau bindindisfólk. Jón og Björg bjuggu á Héðinshöfða í fimm 

ár og leigðu jörðina í félagi við aðra en fluttu svo til Húsavíkur og seldu jörðin árið 1905.86 

Næsti íbúi í Héðinshöfða var Hálfdán Jakobsson og konan hans Guðný Sigurbjörg 

Friðbjarnardóttir. Bjuggu þau í húsinu 1905-1910. Næstur kaupir jörðina Jón Jónson og bjó 

hann þar til ársins 1921. Á heimilinu bjuggu einnig Sigurveig Sigurðardóttir kona hans, Sigfús 

Friðbjarnarson og Sigrún Jónsdóttir, Jóhannes Pálsson og Helga Júlíana Jóhannesdóttir og 

Benedikt Kristjánsson ásamt Sigurhönnu Stefánsdóttur.87 Árið 1920 tóku bræðurnir Benedikt 

Stefánsson og Skarphéðinn Stefánsson við jörðinni. Þeir kaupa hana með þriðja bróður sínum 

Ingimar, en ekki er þó ljóst hvort að hann hafi nokkurn tíma búið á jörðinni. Bræðurnir 

bjuggu aðeins á jörðinni í eitt til tvö ár og seldu hana þá til þeirra bræðra Bjarna og Óskars 

Stefánssonar fyrir 11.500 krónur. Var samningur þess efnis gerður 8. apríl árið 1922.88 Árið 

1926 átti sér stað hræðilegur atburður í Héðinshöfðahúsinu. Um veturinn hafði tveggja ára 

sonur Bjarna Stefánssonar, Jónas Bjarnason veikst illa og virtist ekki batna. Þann 8. nóvember 

fór Bjarni inn til Húsavíkur eftir lækni sem kemur um kvöldið, Óskar hefur þá á orði að Jónasi 

litla virtist ekkert ætla að batna og líðan hans fari hrakandi. Þann 9. nóvember er Óskar 

Stefánsson, bróðir Bjarna, sendur aftur eftir lækni því Jónasi hafði hrakað mjög um nóttina 
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Óskar reið í vonskuveðri á hestinum Grána inn til Húsavíkur og sótti lækni og fylgdi honum 

svo aftur heim um kvöldið. Lækninum tókst þó ekki að koma í veg fyrir veikindin og 

miðvikudaginn 10. nóvember 1926 lést Jónas litli eftir ,,mikið og hart stríð‘‘. Heimilislífið á 

Héðinshöfða virðist þó hafa gengið sinn vanagang þennan dag þar sem Bjarni fór út og ,,hlóð 

að heyjum‘‘ ásamt dætrum sínum ungum sem fylgdu honum.89 Í aprílmánuði 1927 átti sér 

stað gleðiatburður í fjölskyldu Bjarna Stefánssonar því föstudaginn 1. apríl í mildu veðri 

fæddist þeim hjónum Bjarna og Hólmfríði lítil dóttir sem hlaut nafnið Jónína, Óskar var þá 

aftur sendur inn til Húsavíkur eftir yfirsetukonu og lækni.90 

Eftir að þeir bræður keyptu húsið bjuggu þar með þeim nokkrar aðrar fjölskyldur og 

voru þær; Þórður Vilhelm Egilsson og kona hans Guðbjörg Sigurðardóttir frá 1922-1923, 

Sigurjón Kristjánsson 1922-1923, Jóhannes Jónsson og konan hans María Einarsdóttir og að 

lokum Kristján Júlíus Jóhannesson og Sigríður Einarsdóttir kona hans. Kristján þurfti að 

bregða búi og kallaði þá til sýslumann sem seldi allar eigur hans á uppboði sem haldið var á 

Héðinshöfða 11. apríl árið 1927. Kristján bjó á Héðinshöfða frá árinu 1924-1927.91 Sem dæmi 

um hve margbýlt var á bænummá nefna að upp úr þriðja áratug 20.aldar voru þrjú virk 

eldhús í kjallara Héðinshöfða.92 

Árið 1927 keypti Úlfur Indriðason hlut í jörðinni og hefur aðsetur í Héðinshöfða. 

Bjuggu þar fyrir Bjarni, Óskar og Anna Stefánsbörn og Hólmfríður kona Bjarna. Úlfur bjó á 

Héðinshöfða til ársins 1969 en hann flutti út úr Héðinshöfðahúsinu árið 1948 og inn í sitt 

eigið hús sem heitir Héðinshöfði 1.93 

Óskar Stefánsson bjó á Héðinshöfða fram til ársins 1945 en þá seldi hann sinn hluta úr 

jörðinni til bróður síns Bjarna Stefánssonar fyrir 6.000 krónur samkvæmt samningi 

dagsettum 4. júní 1945.94 Héðinshöfðahúsið var þá orðið heldur illa farið og reyndi Bjarni að 

fá fjárstyrk til að endurgera húsið strax árið 1951 og leitaði þá ráða hjá Karli Kristjánssyni 

alþingismanni sem benti honum á góð ráð til þess að fá lán til að gera honum kleift að gera 

húsið upp. Ekki virðist Bjarna hafa tekist að fá lán því ekkert varð af þeim áætlunum hans um 

að gera húsið upp.95 
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Bjarni Stefánsson seldi sonum sínum, þeim Jónasi Bjarnasyni og Bjarna Bjarnasyni, 

sínum hlut í jörðinni Héðinshöfða 2 eins og hann hét þá 1.janúar árið 1965. Keyptu þeir 

bræður jörðina á 32.500 krónur.96 Þá höfðu Jónas og Bjarni búið þar frá fæðingu, Jónas var 

nú giftur Valgerði Ólöfu Jónsdóttur. Árið 1974 fluttu þau úr Héðinshöfðahúsinu og inn í 

annað íbúðarhús sem byggt var á staðnum árið 1973. Þá var Héðinshöfði orðinn 

óíbúðarhæfur og ákveðið að byggja þar nýtt hús í staðinn. Jónas hafði þó áfram not af húsinu 

því hann keypti trillu árið 1953 og hýsti kjallari hússins útgerð hans og Bjarna um tíma. Jónas 

og Valgerður ólu börnin sín upp á Héðinshöfða og eiga nú heima á jörðinni þrír synir þeirra 

þeir Stefán, Jónas og Héðinn. Jónas Bjarnason eyddi seinustu árunum sínum á Héðinshöfða í 

baráttu fyrir enduruppbyggingu Héðinshöfðahússins en nú er aftur komið líf í húsið og árið 

2010 flutti Stefán Jónasson þar inn. 

Það er þó nokkuð ljóst að íbúðarhúsið sem Stefán Jónasson flytur í árið 2010 er ekki 

sama hús og Benedikt Sveinsson byggði árið 1884. Það hús var löngu brunnið og annað 

komið í þess stað byggt á grunni gamla hússins í nokkuð breyttri mynd af Alberti 

Finnbogasyni. En hvernig varð þá endurgerð Héðinshöfða að veruleika, í næsta kafla verður 

reifað hvernig umræðan um íbúðarhúsið Héðinshöfða hefur verið auk þess sem farið verður 

ofan í saumana á rannsóknum um gildi gamalla húsa fyrir samfélagið. 
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4. Endurbygging og gildi Héðinshöfðahússins 

Það er nokkuð ljóst að íbúðarhúsið sem Stefán Jónasson flytur í árið 2010 er ekki sama hús 

og Benedikt Sveinsson byggði árið 1884. Það hús var löngu brunnið og annað komið í þess 

stað byggt á grunni gamla hússins í nokkuð breyttri mynd af Alberti Finnbogasyni. En hvernig 

varð þá endurgerð Héðinshöfða að veruleika og samvinna Jónasar Bjarnasonar og 

Húsafriðunarnefndar ríkisins við endurbyggingu þess? Auk þess verður umræðan um gamla 

íbúðarhúsið á Héðinshöfða reifuð og farið verður ofan í saumana á rannsóknum um gildi 

gamalla húsa fyrir þau byggðalög þar sem þau standa.með hliðsjón af Héðinshöfða. Að lokum 

verður hugmyndin um varðveislu menningararfs skoðuð og leitað svara við spurningunni um 

fyrir hverja við erum í raun að varðveita, hver tilgangur varðveislunnar er og hvaða viðmið 

ráða minjagildi húsa. 

4.1. Gamla íbúðarhúsið og endurbætur sem Jónas Bjarnason annaðist 

Gamla steinhúsið, sem Benedikt Sveinsson lét reisa á Héðinshöfða stendur enn 

lítt haggað þótt aldargamalt sé. Þetta er merkilegt hús, rammgert og vel hlaðið. 

Það gæti staðið enn um langa tíð, ef því væri vel við haldið og önnur hús í 

sýslunni eru varla merkilegri að gerð og aldri. Þarna verða héraðsmenn að taka 

til hendi. Gamla kirkjan í Reykjahlíð var rifin. Sýslumannshúsið á Héðinshöfða 

má ekki fara sömu leiðina. Það þarf að varðveita, og það gæti jafnvel gegnt 

einhverju hlutverki ef vel er að gáð. Minnisvarði Einars stendur við túnfótinn. 

Þarna mætti setja upp heimilissafn og hafa greiðasölu fyrir ferðamenn svo að 

eitthvað sé nefnt. Útsýnið yfir víkina, grónar engjalendur, höfðann og til 

Lundeyjar og Kinnarfjalla er stórkostlegt, því að húsið stendur hátt.97 

Þetta sagði Andrés Kristjánsson í grein sinni ,,Safnir og sagnir‘‘. Andrés vildi finna gamla 

íbúðarhúsinu á Héðinshöfða nýjan tilgang því það væri að grotna niður og þyrfti á viðhaldi að 

halda. Húsið taldi hann vera með merkilegri húsum Þingeyjarsýslu og þyrfti að varðveita það. 

Umræða um verndun Héðinshöfða hefur nokkrum sinnum skotið upp kollinum. Eins og sagði 

í síðasta kafla reyndi fyrrum eigandi Héðinshöfða Bjarni Stefánsson að fá fjárveitingar árið 

1951 til þess að gera húsið upp og leitaði þá til Karls Kristjánssonar alþingismanns eftir hjálp. 
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Karl var seinna formaður nefndarinnar sem stóð að uppsetningu minnisvarðans um Einar 

Benediktsson skáld. Karl Kristjánsson reyndi að aðstoða Bjarna Stefánsson en ekkert varð úr 

þeim áformum Bjarna að gera húsið upp þrátt fyrir að Héðinshöfði hafi verið farinn að láta á 

sjá. Bóndann Bjarna Stefánsson skorti fjármuni til að vinna verkið. Sonur Bjarna Stefánssonar, 

Jónas Bjarnason sem einnig var bóndi á Héðinshöfða eftir föður sinn hafði mikinn áhuga á því 

að gera húsið upp og bjarga því frá glötun. Jónas hafði búið í húsinu frá fæðingu en fluttist 

þaðan út árið 1974 í nýtt íbúðarhúsnæði á jörðinni sökum þess að gamla húsið var þá orðið 

óíbúðarhæft. Jónas Bjarnason sagði frá því í viðtali við Atla Vigfússon hvers vegna hann hóf 

endurbyggingu og af hverju þær hófust ekki fyrr. Jónas sagði: 

Ég hef alltaf haft áhuga á húsinu, en ég átti hvorki peninga né tíma til þess að 

gera það upp á mínum yngri árum. Þá var líka minna í tísku að gera upp gamlar 

byggingar. [...][H]úsið geymir margt sem gaman er að rifja upp og mér þykir 

vænt um það.98 

Þannig hefur áhuginn alltaf verið fyrir hendi að gera húsið upp og þá sérstaklega hjá 

ábúendum á Héðinshöfða svo og Tjörnesingum sem sáu gildi í húsinu og vildu að það fengi 

einhvern tilgang, til að mynda sem safn. Í grein Steingríms St. Th. Sigurðssonar sem birt var í 

Morgunblaðinu árið 1995 segir: 

Húsið [Héðinshöfði] er friðlýst, en eitthvað er í veginum. Fátt mundi dýpka 

skilning á andagift Einars [Benediktssonar] meira en fullkomið viðhald á þessu 

bráðfallega húsi, sem er eins og fögur myndlist. [...]Héðinshöfði er fyrir opnu 

hafi og þess vegna tengdur eilífðinni, og því enginn dauði þar. Hvers vegna í 

ósköpunum taka ekki þeir, sem ráða yfir menningarleifum Íslendinga sig til og 

ráðast nú í að bjarga þessu magnaða húsi á Héðinshöfða frá tortímingu og 

gleymsku. Einar Ben var álíka mikill andi og Shakespeare. Það hefur verið sagt 

um Knut Hamsun norska stórrithöfundinn, að höfundar á borð við hann fæðist 

ekki nema einu sinni á tvö hundruð árum. Sama má segja um 

E[inar].Ben[ediktsson].99 
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Hér tekur Steingrímur St. Th. Sigurðsson stórt til orða. Það leikur enginn vafi á því að honum 

finnst Héðinshöfði vera partur af menningararfleifð þjóðarinnar sem þjóðinni beri að 

varðveita og bjarga frá glötun. Það er þó spurning hversu mikill hlutur hússins er í 

menningararfleifð þjóðarinnar þar sem það hús sem Steingrímur vildi varðveita var í raun 

ekki æskuheimili skáldsins eins og hann ætlaði. Jónas Bjarnason fyrrum bóndi á Héðinshöfða 

taldi einnig að húsið byggi yfir miklu gildi og það yrði að eiga sér framtíð. Þá má ímynda sér 

að líklega hafi hann hugsað sér líkt og Steingrímur að með viðhaldi hússins mætti dýpka 

skilning okkar á skáldinu Einari Benediktssyni því Jónas hafði mætur á skáldinu og var 

hagyrðingur sjálfur. Spurningin er einungis sú hvort það dýpki skilning á Einari Benediktssyni 

að viðhalda meintu æskuheimili hans? 

Jónas hóf því með björgun hússins að leiðarljósi að leita sér aðstoðar frá 

Húsafriðunarnefnd árið 1993 og vildi skoða jarðveginn fyrir endurbótum á Héðinshöfða sem 

hann átti á móti Bjarna Bjarnasyni bróður sínum. Segir í bréfi Jónasar Bjarnasonar til 

Húsafriðunarnefndar dagsettu 4.mars árið 1993: 

Húsið er nú til mikilla líta og í hálfgerðri niðurníðslu. Eigendum og fleiri stendur 

ekki á sama um það ástand og því verið rætt um að það verði gert upp a.m.k. 

að utan eða það hreinlega rifið. 100 

Jónas fór fram á í sama bréfi að lagt yrði mat á minjagildi hússins og hve mikið verkið kostaði. 

Jónas vildi taka þátt í verkinu að hluta en hafði ekki bolmagn til þess að standa undir öllu 

verkinu sjálfur.101 Jónas vildi þó ekki gera húsið að safni heldur vildi hann gera húsið þannig 

upp að það nýttist sem íbúðarhús og hefur honum ekki litist á að rífa húsið sökum þess að 

honum þótti vænt um æskuheimili sitt. Hann taldi að húsið gæti þá aftur farið að þjóna 

einhverjum tilgangi. Hann vildi að húsið yrði nýtt annað hvort sem sumarhús stórfjölskyldu 

sinnar eða þá að þarna myndi einhver flytja inn að lokum, hvort sem það væri hann eða 

einhver annar.102 Jónas leitaði nokkrum sinnum aðstoðar Húsafriðunarnefndar við 

fjárveitingar til endurbóta á Héðinshöfða og hlaut styrk í fyrsta sinn árið 1996. Styrkinn átti 

að nýta til þess að gera áætlun um hvernig staðið skyldi að endurbótum á húsinu og átti að fá 

Joni Nordsteien arkitekt til að annast hönnun og ráðgjöf vegna endurbótanna. Styrkurinn 
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hljóðaði uppá 250.000 krónur.103 Jónas Bjarnason leitaði snemma árs 1999 aðstoðar Guðna 

Halldórssonar hjá Safnahúsinu á Húsavík. Þá hafði verið haft samband við Finn Birgisson sem 

átti að gera úttekt á gamla íbúðarhúsinu Héðinshöfða en það hafði tafist allt frá árinu 1996. 

Guðni ráðlagði Jónasi að vera í miklu sambandi við Magnús Skúlason hjá Húsafriðunarnefnd 

því gott samband við Magnús væri lykillinn að því að húsið yrði gert upp.104 Jónas leitaði þá 

aftur eftir styrk seinna á árinu 1999 en sökum fjölda umsókna og þess að honum hafði ekki 

tekist að láta vinna mat á húsinu hlaut hann engan styrk.105 Jónas leitaði einnig eftir 

fjárveitingu árið 2001 og fékk hann þá styrk að upphæð 250.000 krónur106 og árið 2002 hlaut 

hann einnig styrk að upphæð 350.000 krónur báða frá Húsafriðunarnefnd.107 Jónas sendi 

einnig sama ár inn beiðni um fjárhagsaðstoð til fjárlaganefndar Alþingis að upphæð tvær 

milljónir króna og færði þau rök fyrir styrkveitingu að Héðinshöfði hefði mikið byggingar- og 

menningarsögulegt gildi sem hefði verið staðfest af Húsafriðunarnefnd.108 Ekkert varð þó af 

styrkveitingu þingsins. Árið 2003 sótti Jónas um styrk til Héraðsnefndar Þingeyinga til félags 

og menningarmála og hlaut hann þar fjárveitingu að upphæð 50.000 krónum.109 Styrkirnir 

sem Jónas hlaut til endurbótanna jukust með árunum og árið 2005 hlaut hann styrk að 

upphæð 500.000 krónur frá Húsafriðunarnefnd.110 Árið 2007 hlaut hann svo styrk að 

upphæð þrjár milljónir króna.111 Jónas fékk sams konar styrk að sömu upphæð árið 2008 frá 

Húsafriðunarnefnd.112 Árið 2009 tók sonur Jónasar Bjarnasonar Stefán Jónasson við verkinu 

af föður sínum sem þá var orðinn heilsuveill og lagðist inn á Heilbrigðisstofnun Þingeyinga. 

Stefán sótti um styrki til Húsafriðunarnefndar árin 2009 og 2010 og hlaut þá styrk upp á 

300.000 krónur árið 2009 og sömu upphæð ári seinna.113 Áætlaður heildarkostnaður við 
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endurbætur Héðinshöfða var talinn vera um 15 milljónir króna.114 Jónas Bjarnason vann því 

mikið verk með aðstoð Húsafriðunarnefndar og hefur áhugi og ást Jónasar á húsinu skipt þar 

miklu máli. Jónas hafði staðið í endurbótum á húsinu frá því árið 1993 og árið 2006 sagði 

hann að Héðinshöfði ætti hug hans allan. Jónas barðist lengi fyrir því að húsið yrði gert upp 

svo því yrði bjargað frá glötun og ekki þyrfti að rífa það. Hann flaug margoft til Reykjavíkur til 

fundarhalda bæði við alþingismenn og Húsafriðunarnefnd en eins og áður sagði lagðist Jónas 

inn á Heilbrigðisstofnun Þingeyinga árið 2009 og var þá orðinn mjög veikur og dvaldist þar 

seinustu árin. Hann fékk leyfi til þess í janúar árið 2011 að fara og líta á það verk sem sonur 

hans Stefán Jónasson hafði unnið við gamla íbúðarhúsið Héðinshöfða og sá þá að húsið var 

nærri fullklárað og Stefán fluttur þangað inn. Jónas hafði þá á orði að tilganginum hefði verið 

náð. Jónas Bjarnason lést svo 19. febrúar árið 2011 á Heilbrigðisstofnun Þingeyinga. Ljóst er 

að ef Jónas hefði ekki tekið sig til og ráðist í framkvæmdir við húsið hefði að öllum líkindum 

þurft að rífa það. Í skýrslum Húsafriðunarnefndar ríkisins frá árinu 2007 kemur fram að húsið 

Héðinshöfði er eitt af elstu steinhlöðnu íbúðarhúsum á landinu og hafi ríkt varðveislugildi 

sökum tengsla við menningarsögu og byggingarlist. Hörður Ágústsson segir í Íslenskri 

Byggingararfleifð II að sjálfgefið sé að friða húsið. Það virðist þó eitthvað standa í vegi fyrir 

því að húsið sé friðað því enn hefur það ekki orðið að veruleika.115 En hvaða áhrif hafa gömul 

hús fyrir samfélagið? 

4.2. Áhrif gamalla húsa fyrir samfélagið 

Ferðaþjónusta tengd menningararfleifð hefur eins og áður sagði færst í aukana á síðustu 

árum og þá hafa verðmæti gamalla bygginga aukist jafnt og þétt í samræmi við 

ferðaþjónustuna. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir fyrrverandi menntamálaráðherra segir að 

ferðamannaþjónustan sé mikilvægur hlekkur í því að miðla menningararfleifð Íslendinga og 

laða að sér innlenda jafnt og erlenda ferðamenn sem vilji kynna sér landið og sögu þess116. 

Samkvæmt Birnu Friðbjörtu Stephensen ferðamálafræðingi verður byggingararfleifð til sem 

þáttur innan menningararfleifðar. Byggingarnar gegna því mikilvægu hlutverki sem 

minnisvarðar um sögu staða og sem hlutar af sjálfsmynd þeirra. Hún segir jafnframt að með 

því að tengja ferðaþjónustu og gömlu byggingarnar við ákveðna staði, öðlist þær nýtt líf og 
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ný hlutverk. Varðveisla húsanna sé svo nauðsynleg til þess að viðhalda sjálfsmynd fólksins 

sem býr í nágrenni við þær og gera þeim kleift að segja sína sögu og staðarins. 117  

 Birna segir jafnframt að þessir staðir hafi mismikla þýðingu fyrir einstaklinga sem 

tengjast þeim missterkum böndum. Þessir menningarstaðir hjálpi fólki í leit að uppruna 

sínum og réttlæti með því tilvist sína. Staðina má einnig nýta sem tákn um þjóðernishyggju ef 

þeir hafa merkingu sem allir landsmenn geta samsamað sig við. Þessir staðir geta einnig búið 

yfir merkingu sem einungis þeir sem búa í nágrenni hans skynja og tengjast, þrátt fyrir það 

geta þeir nýst í ferðaþjónustu.118 Þó svo þessir staðir séu ekki heimsóttir reglulega stafar af 

þeim öryggi og þeir skapa samfellu með fortíðinni fyrir sitt nánasta umhverfi.119 Því má segja 

að með því einu að vera til staðar geti íbúðarhúsið Héðinshöfði gegnt mikilvægu hlutverki 

fyrir sjálfsmynd sveitarinnar og jafnvel þjónað tilgangi sem ferðamannastaður.  

Í rannsókn Birnu Friðbjartar Stephensen um mikilvægi byggingararfleifðar fyrir 

Bíldudal og ferðaþjónustuna þar, kemur glöggt fram að íbúar Bíldudals telja að varðveisla 

gamalla bygginga eigi fullan rétt á sér og þá sérstaklega ef þær tengjast sögunni á einhvern 

markvissan hátt. Aðilar sem unnu í ferðaþjónustu á Bíldudal töldu byggingararfleifðina marka 

byggðarsögu sveitarinnar og varðveita uppruna og sjálfsmynd hennar. Einnig töldu þeir að 

varðveisla gamalla húsa gæti verið mikilvæg fyrir fræðslu komandi kynslóða og þau gætu 

jafnframt verið atvinnuskapandi. Gömlu húsin geta skapað sveitunum ákveðna sérstöðu. 

Fulltrúar ferðaþjónustunnar í Bíldudal telja jafnframt að húsin hafi meira aðdráttarafl fyrir 

innlenda ferðamenn heldur en erlenda sem laðast frekar að náttúru landsins. Verðmæti 

húsanna sé fólgið í sögunni sem stendur að baki þeim.120 Áhrif húsanna virðast því ótvíræð 

og samkvæmt félagsfræðingnum John Urry hefur öll varðveisla bygginga jafnvel þótt hún sé 

ekki hugsuð í tengslum við ferðamannaiðnaðinn þau áhrif að auka á aðdráttarafl staða.121  

Sem dæmi um orðræðuna um mikilvægi gamalla bygginga fyrir ákveðin svæði má 

nefna þegar ítalski rithöfundurinn Nicola Lecca lýsti mikilvægi gömlu timburhúsanna á 

Laugavegi fyrir Reykjavík. Hann taldi húsin vera merki um sögu, menningu og arfleifð 

borgarinnar. Með því að rífa þessi hús væri verið að fjarlægja sálina úr Reykjavík og 

miðbænum. Hann taldi að Reykjavík væri einstök borg sem bæri að varðveita. Í þessu 
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samhengi má nefna viðhorf Audun Engh og Erling Okkenhaug sem héldu erindi um 

borgarskipulag í Norræna húsinu árið 2007. Þeir töldu húsið sem stóð á Klapparstíg 30 sem 

áður hafði hýst verslunina Vaðnes og veitingahúsið Sirkus vera merkilegt kennileiti sökum 

tengsla þess við íslenskt tónlistarlíf. Fæstir Íslendingar höfðu þá komið auga á gildi hússins og 

töldu þetta einungis vera verðmæta byggingarlóð en Engh og Okkenhaug sáu það sem hluta 

af íslenskri tónlistarsögu.122 

 Við gerum okkur því ekki alltaf grein fyrir gildi þeirra hluta sem standa fyrir framan 

nefið á okkur fyrr en einhver annar bendir okkur á það og má segja að Jónas Bjarnason hafi 

gert það með Héðinshöfða. Pétur H. Ármannsson telur að í framtíðinni verði að líta á heildir 

og samhengi húsanna við sitt nánasta umhverfi þegar kemur að varðveislumati. Hann nefnir 

þar dæmi af kirkju sem fékk falleinkunn í varðveislumati sökum þess að henni hafði verið 

mikið breytt í gegnum tíðina og átti að taka hana af lista yfir friðuð hús. Kirkjusöfnuðurinn 

brást illa við þessu því þeir töldu kirkjuna vera einn helsta vitnisburð um líf og menningu 

samfélagsins. Söfnuðinum þótti afnám kirkjunnar af friðunarlista gera lífsbaráttu fyrri 

kynslóða einskisverða og tóku sóknarbörnin sig þá til og gerðu kirkjuna upp sjálf. Pétur telur 

jafnframt að fagleg greining sé ekki nægilega yfirgripsmikil þar sem hún snerti ekki á 

tilfinningalegu gildi húsanna. Slíkt verði aðeins gert með faglegri og ýtarlegri rannsókn á sögu 

og gildi hússins. Pétur tekur þó fram að hérlendis hafi tilfinningin oft haft veruleg áhrif á 

varðveislu húsa og segir hann jafnframt að þegar grannt sé skoðað séu öll hús merkileg hvert 

á sinn hátt.123 Héðinshöfði er gott dæmi um það þegar tilfinningin fær að ráða, því Jónas 

Bjarnason sem tengdur var húsinu sterkum böndum stóð í forustu fyrir því að húsið yrði gert 

upp sökum þess tilfinningalega gildis sem húsið hafði fyrir hann og þeim minningum sem 

hann átti þaðan.  

Það virðist því ljóst að samfélagið hlýtur að bera mikla ábyrgð þegar kemur að 

varðveislu gamalla bygginga því þau geta nýst byggðarlaginu á margvíslegan hátt. Sem dæmi 

um þetta má nefna umræðu sem skapaðist á ráðstefnu um húsafriðun sem haldin var af 

Torfusamtökunum árið 1986. Þar kom upp sú umræða að friða ætti heilu hverfin í Reykjavík 

því þau þóttu verka sem ákveðin einkenni eða svipmót sem talin voru ómissandi fyrir 

menningu, byggingarlist og umhverfisgildi borgarinnar.124 Birgir H. Sigurðsson segir 
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hugmyndina um sérstök húsaverndunarsvæði koma fyrst fram hér á landi árið 1966 en þá var 

sett fram í Aðalskipulagi Reykjavíkur að fara skyldi fram mikil húsakönnun á svæðinu innan 

Hringbrautar og Snorrabrautar. Þegar þessari könnun var lokið var lögð fram tillaga að alls 

yrðu 107 hús friðuð á svæðinu. Árið 1970 var þessi tillaga samþykkt í borgarstjórn og til varð 

nokkuð samfellt húsafriðunarsvæði. Birgir segir jafnframt að þessi hugmynd hafi lifað þó 

nokkuð lengur því að lagt var til að gerðar yrðu breytingar á Aðalskipulagi Reykjavíkurborgar 

árin 1975-1995 og áttu þá íbúar ákveðinna svæða að viðhalda húsum sínum í sem 

upprunalegustu mynd og leyfi til breytinga á þessum svæðum yrðu takmörkuð. Þessi tillaga 

varð þó aldrei að veruleika en Birgir segir þó að ávallt hafi reynst erfitt að fá leyfi til 

framkvæmda í gömlum hverfum í Reykjavík.125 Guðrún Jónsdóttir segir að: ,,Byggðasaga 

borgar segir þeim, sem hana vilja lesa áhugaverða hluti um lifnaðar- og atvinnuhætti, fjárhag, 

menningu og lífsviðhorf þeirra, sem þar hafa búið á liðnum tímum.‘‘126 Þannig skiljum við 

eftir lifandi sögu handa komandi kynslóðum, gömlu byggingarnar okkar þjóna þeim tilgangi 

að miðla þessari sögu. 

4.3. Til hvers og fyrir hvern varðveitum við hús 

Fortíðin skiptir okkur miklu máli og líkir Hörður Ágústsson manni sem á sér enga fortíð við 

mann sem býr í gluggalausum klefa. Hörður telur fortíðina sjá okkur fyrir mælistiku til að 

meta verk okkar og hann segir jafnframt að fortíðin sé eins og vitur maður sem hægt sé að 

leita ráða hjá. Hörður telur sjónmenntirnar vera eina af helstu arfleifðum okkar og að 

Íslendingar eigi lítið eftir af þeim arfi sínum. Okkur beri því skylda til að taka mið af því þegar 

kemur að varðveislu sem muni skapa okkur sérstöðu. Bendir hann þar á íslensku torfbæina 

sem beri vott um sér íslenska menningu sem okkur beri að varðveita ekki einungis fyrir okkur 

heldur heimsbyggðina alla.127 En hvaða hugmyndir hafa verið ráðandi þegar kemur að 

varðveislu? 

Simon Cane segir að langlífustu hugmyndar um varðveislu hluta séu tvær, annars 

vegar að verið sé að varðveita hið sanna eðli hlutanna og hins vegar að allir hlutir séu jafn 

verðmætir og eigi að koma fram við þá sem slíka. Þessi ólíku gildi hafi seinna orðið að 

hálfgerðum boðorðum þeirra sem aðhyllast varðveisluhugmyndir. Cane segir að það sem 
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umfram allt hafi hins vegar mótað hugmyndir manna hafi verið að reyna að skilja ástand 

hlutanna, úr hverju þeir voru gerðir, hvernig þeir voru byggðir og hvers vegna þeim hrakaði. 

Þessar hugmyndir telur Cane hafa mótað þann hugmyndafræðilega grunn sem hefur einblínt 

á gildi svo sem sannleikann og upprunaleikann sem séu einkennandi í orðræðu tengdri 

varðveislu. Cane telur jafnframt að nútíma varðveisluhreyfingar séu byggðar á andstæðum 

sjónarmiðum annars vegar að minjar séu í stöðugri þróun og öll inngrip í formi viðhalds 

breyti eðli hlutanna sem hrófli þannig við hugmyndum um upprunaleika hlutanna. 

Upprunalegt horf sé því óraunhæft markmið sökum breytinga sem verða í tímans rás.128 

Þannig kemur sjálft inngripið í veg fyrir að hægt sé að varðveita upprunaleikann í húsum því 

inngripið felur í sér breytingu. Þorsteinn Gunnarsson arkitekt segir að í vissum tilfellum beri 

að reyna að færa hús í sitt upprunalega horf því annars glati þau minjagildi sínu. Þorsteinn 

segir að forsendurnar fyrir varðveislu geti verið margar en þó sé í grunninn ævinlega verið að 

varðveita byggingarlist í einhverri mynd og því beri að taka mið af listrænum gildum þegar 

kemur að varðveislu.129 

Í fyrstu grein Þjóðminjalaga segir að lögin séu sett til að tryggja sem best varðveislu 

menningarsögulegra minja þjóðarinnar130 og í fimmta kafla laganna um friðun húsa segir í 34. 

grein:  

Friða má mannvirki, hús eða húshluta sem hafa menningarsögulegt eða 

listrænt gildi. Friðun getur náð til nánasta umhverfis hins friðaða mannvirkis. 

Friða má samstæður húsa sem hafa slíkt gildi sem að framan greinir og gildi þá 

reglur friðunar um hvert einstakt þeirra. Tilgangur friðunarinnar er að tryggja 

sem best varðveislu þess mannvirkis sem um ræðir.131 

Jafnframt segir í 35. grein laganna að hlutverk Húsafriðunarnefndar sé að varðveita 

byggingararfleifð þjóðarinnar og meta hvaða hús sé ráðlegt að friða hverju sinni. Einnig segir 

í 36. grein að friða eigi öll hús sem byggð eru fyrir 1850 og tilkynna beri Húsafriðunarnefnd ef 

eigendur húsa sem byggð eru fyrir árið 1918 hyggjast hefja breytingar á þeim. Í 38. grein 

segir að ef hætta sé á því að hús verði rifin geti Húsafriðunarnefnd skellt á skyndifriðun sem 
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gildir í tvær vikur og það er svo í höndum menntamálaráðherra að friða húsin hverju sinni.132 

Birgir H. Sigurðsson telur þó að þrátt fyrir þessa lagabókstafi sé erfitt að meta hvað skuli friða 

og hversu langt skuli gengið í þeim aðgerðum. Birgir telur nauðsynlegt að velta því fyrir sér 

hvers vegna bygging eða þá hverfi skuli friðuð og hverjum sé hagur af því og hvað glatist ef 

því er ekki viðhaldið. Hann segir jafnframt að friðun sé oftast réttlætt með því að hér sé verið 

að friða í þágu þjóðarinnar, almennings og komandi kynslóða sem sé varhugaverð hugmynd 

því friðun sé kostnaðarsamt fyrirtæki sem geti jafnvel orðið að byrði sökum takmarkana á 

framkvæmdum í nágrenni byggingar og einnig getur hún hamlað eðlilegri þróun.133 

 Í skýrslu Húsafriðunarnefndar um byggða- og húsakönnun kemur fram að 

varðveislugildi húsa sé mjög mismunandi eftir því hvort litið sé á mikilvægi húss fyrir 

umhverfi sitt eða til varðveislusjónarmiða útfrá menningarverðmætum. Húsakönnunin lítur 

fyrst og fremst á mikilvægi hvers húss fyrir umhverfi sitt og sveitafélagsins og varðveislugildi 

þess metið útfrá því. Við mat á varðveislugildi er helst horft til eftirtalinna þátta: 

Byggingarlistar þar sem lagt er mat útfrá hlutföllum, útlitslegrar samsvörunar og úrvinnslu 

einstakra byggingarhluta auk þess sem samspil forms, efnismeðferðar og notagildis hússins 

er metið. Einnig er metið hvort byggingin teljist góð útfrá staðsetningu svo og hvort húsið sé 

dæmi um tæknilegar eða efnislegar nýjungar þegar húsið var byggt. Menningasögulegs gildis 

þar sem húsið er metið útfrá því hvort sögulegir atburðir tengist húsinu, eða hvort húsið 

standi á sögulegum stað. Byggingin er einnig metin eftir því hvort hún sé vitnisburður um 

þróun byggðar, starfsemi og lífs á svæðinu þar sem hún stendur auk þess sem sérstæð 

upphafleg notkun er metin. Umhverfisgildi þar sem lagt er mat á hversu mikilvægt húsið er 

fyrir nærliggjandi byggð og mat lagt á hvort staðsetning hússins í landslagi eða á lóð falli vel 

að umhverfi sínu. Upprunaleiki hússins þar sem lagt er mat á hversu nálæg byggingin er 

upprunalegri mynd og hvernig hún hefur varðveist, auk þess sem breytingar á húsinu eru 

teknar fyrir og metið hvort þær styrki eða veiki mikilvæga byggingarhluta hússins. Tæknilegt 

ástand þar sem ytra byrði húss er metið sjónrænt með varðveislu að leiðarljósi svo og 

tæknilegt ástand hússins er metið en sá þáttur hefur ekki áhrif á varðveislugildi hússins.134 

 Húsafriðun virðist því helst vera unnin í því göfuga skyni að miðla ákveðinni arfleifð 

áfram til komandi kynslóða hvort sem um menningar- byggingar- eða sjónlistararfleifð er að 
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 Magnús Skúlason og Þorsteinn Gunnarsson, Skrá yfir friðuð hús og hús í vörslu safna, bls. 62. 
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 Birgir H. Sigurðsson, ,,Húsafriðun og skipulag borga‘‘, bls. 32. 
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 Guðmundur Lúther Hafsteinsson, Byggða og húsakönnun, bls. 4-6. 
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ræða. Hvort svo það er komandi kynslóðum til góða að erfa þessi hús eða ekki er erfitt að 

meta. Það er þó ljóst að einhver áhrif hafa þessi hús fyrir þau svæði þar sem þau standa 

hvort sem það er fyrir sjálfsmynd þeirra eða ekki. Hugmyndir um verndun heilla hverfa ýtir 

undir mikilvægi varðveislu bygginga fyrir ákveðin svæði eða byggðarlög. Í næsta kafla verður 

farið í umræðuna um menningararfleifð feðganna Benedikts Sveinssonar og Einars 

Benediktssonar og reynt að tengja hana fyrri umræðu um menningararfleifð. Einnig verður 

reynt að meta hvort íbúðarhúsið á Héðinshöfða hafi eitthvert gildi fyrir nærliggjandi sveitir 

og hvort það sé í raun hluti af arfleifð Benedikts og Einars. 
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5. Arfleifðin og Héðinshöfði 

Í þessum kafla er umræðan um arfleifð feðganna Benedikts Sveinssonar og Einars 

Benediktsson á Héðinshöfða könnuð og hvaða merkingu hún er talin hafa fyrir héraðið í 

kring. Jafnframt er verndun og varðveislu íbúðarhússins Héðinshöfða tengd umræðunni um 

gildi gamalla húsa fyrir samfélagið í 4. kafla og leitað svara við þeirri spurningu hvaða 

ástæður liggja fyrir varðandi Héðinshöfða út frá menningarsögulegu gildi hússins. 

5.1.Arfleifð Héðinshöfðafeðga 

Feðgarnir Benedikt Sveinsson og sonur hans Einar Benediktsson hafa löngum verið taldir til 

arfleifðar Þingeyjarsýslu og vilja Þingeyingar eigna sér hlut í feðgunum sökum búsetu þeirra á 

bænum Héðinshöfða. Húsið sem Benedikt er sagður hafa reist hefur fangað augu vegfarenda 

sem eiga leið um sveitina og velta þeir fyrir sér sögu þessa stóra og stæðilega húss sem nú 

stendur þarna eins og minnisvarði um veru Benedikts Sveinssonar á Tjörnesi. 

Héðinshöfðinn og Lundey eru talin vera sögustaðir Benedikts Sveinssonar.135 Ef marka 

má grein Steingríms St.Th.Sigurðssonar telur hann höfðann einnig sögustað sonar hans 

Einars Benediktssonar. Hann taldi Safnahúsinu á Húsavík vera mikill sómi af svæðinu sem 

nær frá Laxamýri og að jörðinni Mánárbakka á Tjörnesinu. Þykir menningin þar: ,,[...] í verki, 

ekki sýnd eða uppskafningsháttur.‘‘ Þykir svæðið þá sérstaklega ríkt af menningu sem er eins 

og: ,,[...] ljómi yfir því og kraftur og minnir helzt í vissum skilningi á andann í ljóðum Einars 

Ben [...]‘‘. Þannig taldi Steingrímur rætur þingeyskrar menningar liggja að jörðinni 

Héðinshöfða þar sem hann hugði Einar Benediktsson hafa öðlast skáldskaparkunnáttu sína 

með ,,kraftgjöfinni frá Héðinshöfða‘‘ og iðulega fengið hugljómanir fyrir kveðskap sínum 

þegar hann dvaldi í kvistherberginu sínu í Héðinshöfða.136 Þó hér sé farið stórum orðum um 

áhrif Héðinshöfðans á skáldið þá er það ljóst að einhver áhrif hefur búsetan þar haft á Einar 

Benediktsson.  

Einar Benediktsson heimsótti jörðina aldrei eftir að hann flutti þaðan 1894. Jónas 

Jónsson taldi að sú heimsókn ef til hennar hefði komið hefði aðeins deyft bernskuminningar 

hans sökum þess að þar bjó nú fólk sem var honum framandi. Þó að hann ferðaðist nokkrum 

sinnum um sveitirnar í kring, kom hann aldrei við á Héðinshöfða. Áhrifin koma að vissu leyti 
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fram þegar Einar Benediktsson flutti til Reykjavíkur og bjó í einu veglegasta húsi sem 

Reykjavík hafði upp á að bjóða, hann nefndi þá húsið Héðinshöfða eftir æskuheimili sínu 

norður á Tjörnesi.137 

Þetta hús er nú betur þekkt undir nafninu Höfði. Það var byggt fyrir Brillouin sem var 

franskur konsúll í Reykjavík og forstjóri Franska spítalafélagsins. Húsið var þá í eigu félagsins. 

Árið 1909 átti að rífa húsið því byggingarnefnd þótti það brjóta í bága við leyfða byggingu á 

jörðinni en Björn Jónsson ráðherra barðist fyrir því að það  fengi að standa og fékk hann ósk 

sína uppfyllta. Var Brillouin aðeins búsettur þar til ársins 1913 en þá flutti hann burt úr 

húsinu og bjuggu þar aðeins ráðskona hans og vinnumaður. Árið 1914 var farið að halla 

undan fæti í rekstri Franska Spítalafélagsins og þurfti það að selja húsið sem var selt á 

uppboði fyrir 12.300 krónur og var það Einar Benediktsson sem keypti húsið og fluttist hann 

þangað með fjölskyldu sinni og gaf húsinu nafnið Héðinshöfði. Nafnið Héðinshöfði styttist 

svo með tímanum og var húsið að lokum nefnt Höfði. Einar Benediktsson bjó þó ekki lengi í 

húsinu og var fluttur þaðan árið 1917.138 Þannig teygir arfleifð Héðinshöfðans anga sína yfir í 

reykvíska menningu og sögu. 

Dagblaðið Tíminn birti grein í septembermánuði árið 1972, þar sem því var lýst hversu 

mikilvægt það væri fyrir Þingeyinga að reistur skyldi minnisvarði til að heiðra minningu Einars 

Benediktssonar. Þingeyingum er þar lýst sem máttarstólpum í íslensku þjóðfélagi og hafi 

sýslan getið af sér fjöldann allan af afburðamönnum sem staðið hafi í fararbroddi fyrir 

andlegum og veraldlegum málefnum. Eru þar taldir upp menn á borð við Jónas Jónsson frá 

Hriflu, Guðmund Friðjónsson og Jón Trausti. Þar er því haldið fram að Þingeyingar væru 

stoltari en aðrir hér á landi og var það skýrt með þeim orðum að um gæti verið að ræða: 

,,öfund utanaðkomandi manna vegna allra þeirra víkinga til orðs og æðis sem sýsla þessi 

hefur alið.‘‘ 139 Þótti því vel við hæfi að reisa í landi Héðinshöfða minnisvarða um Einar 

Benediktsson sem Þingeyingar töldu hafa mótast mjög af mannlífinu og snertingu sinni við 

umhverfið þar.  

 Þann 1. október árið 1972 var reistur við túnfótinn á Héðinshöfða minnisvarði um 

Einar Benediktsson og í ræðu Karls Kristjánssonar fyrrverandi alþingismanns segir:  
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Erindi okkar hingað[að Héðinshöfða] er mikils háttar. Það er í þágu íslenzkrar 

menningar. Við erum hér komin til að heiðra á sérstakan og við vonum nokkuð 

varanlegan hátt minningu hins mikla skáldmærings Einars Benediktssonar.140 

Ákvörðunin um að reisa minnisvarðann var tekin á fundi sýslunefndar í Suður- og Norður-

Þingeyjarsýslu, sem haldinn var á Kópaskeri 23. júní árið 1965. Þótti viðeigandi að honum 

yrði reistur minnisvarði í ljósi þess að hundrað ár voru að líða frá fæðingu skáldsins, og að 

það yrði gert við æskuheimili hans á Héðinshöfða. Karl Kristjánsson lagði til á fundinum á 

Kópaskeri að á minnisvarðann væri rituð ljóðlína skáldsins: ,,Mín léttustu spor eru grafin í 

þína sanda.‘‘ Fallist var á þessar hugmyndir og leitast var við að koma á samstarfi við 

Húsavíkurbæ. Sýslunefndin komst að sameiginlegri niðurstöðu um að skáldið hefði ,,mótazt 

af þingeyskri menningu og náttúrufegurð‘‘. Í upphafi árs 1966 hófst samstarf við bæjarstjórn 

Húsavíkur og skipaðir voru í nefnd um gerð minnisvarðans Úlfur Indriðason fyrir hönd Suður-

Þingeyjarsýslu, Helgi Kristjánsson fyrir Norður-Þingeyjarsýslu og Karl Kristjánsson fyrir 

Húsavíkurbæ. Nefndin hafði eftir það samband við Ríkarð Jónsson um gerð minnisvarðans og 

var hugmyndin sú að minnisvarðinn væri úr stuðlabergi með áfastri andlitsmynd af Einari 

Benediktssyni úr kopar. Fyrir neðan myndina átti svo að vera rituð ljóðlína sem þótti hæfa 

tilefninu. Ríkarður bjó út andlitsmynd af skáldinu og lét steypa hana í kopar erlendis. 

Steinsmiðjan í Reykjavík var fengin til þess að höggva til stein og áletra hann. Einnig bjuggu 

þeir út stoð sem steinninn með andlitsmyndinni skildi hvíla á. Nefndinni vildi reisa 

minnisvarðann andspænis gamla íbúðarhúsinu Héðinshöfða við hliðina á þjóðveginum sem 

liggur frá Húsavík og um Tjörnesið en til þess þurfti að bíða þangað til búið væri að ákveða 

hvar þjóðvegurinn skyldi liggja og tafðist því uppsetning minnisvarðans til ársins 1972. Vegna 

tafanna við uppsetningu gat Ríkarður Jónsson ekki lengur staðið í uppbyggingu 

minnisvarðans sökum aldurs því þá var hann orðin 84. ára gamall. Fékk nefndin þá til verksins 

Jóhann Björnsson sem hvarf frá upprunalegu hugmyndinni um stuðlaberg og var í staðinn 

reistur steyptur stöpull sem steinninn með andlitsmyndinni og útskornum ljóðlínum Einars 

Benedikssonar hvíldi á.141 

 Það er ljóst að Einar Benediktsson sótti innblástur í sitt nánasta umhverfi og bera heiti 

ljóða hans með sér hversu innblásinn hann var af bernskustöðvum sínum: Sumarmorgun, 
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Grettisbæli, Skútahraun, Útsær, Hafísinn, Dettifoss, Hljóðaklettar og Lágnættissól við 

Grímseyjarsund. Þau eiga öll  rætur sínar í umhverfi skáldsins í æsku. Karli Kristjánssyni þótti 

ekki óeðlilegt að hugsa sér að róttækni og skoðanir Einars Benediktssonar hafi einnig mótast 

af: ,,[...] uppeldinu innan um félagshyggjukenningar og félagsskaparframkvæmdir 

Þingeyinganna.‘‘ Karli Kristjánssyni þótti einnig líklegt að fjármálaáhugi skáldsins væri 

runninn undan rifjum Þingeyinga, því hann hafði dreymt um að útrýma fáttækt og hagnýta 

orkulindir þjóðarinnar.142 En hver var þá ástæða þess að Þingeyingar tóku upp á því að reisa 

þennan minnisvarða um skáldið Einar Benediktsson? Jú, ástæðan var einföld: 

Það er gert til þess að minna framtíðaríbúa þessara byggða [Norður, Suður-

Þingeyjarsýslu, Húsavíkurbæjar] og fólkið, sem veg þennan fer á þau sögulegu 

sannindi, að andlega stórmennið Einar skáld Benediktsson ólst hér upp og varð 

á mótunaraldri fyrir sterkum áhrifum náttúrunnar hér og mannfólksins. Það er 

gert í því skyni að sýna lit á að heiðra þennan mesta hugsuð íslenzkra skálda og 

minna á tengsl skáldsins við þennan landshluta og tengsl landshlutans við 

skáldið. Það er gert til að minna menn þjóðvegarins og umhverfisins á 

ókomnum árum á að hagnýta sér eftirlátin andleg auðæfi undursamlegra og 

ódauðlegra orða skáldsins – auðæfi, sem mölur og ryð fær ekki grandað.143 

Þannig var búið að tengja landshlutann órjúfanlegum böndum við skáldið og skáldið við 

landshlutann, arfleifð þeirra var nú orðin sú sama. Minnisvarðinn stóð sem tákn Einars 

Benediktssonar í nútímanum og tengdi hann samtíðinni. Arfleifð skáldsins er því órjúfanleg 

frá jörðinni Héðinshöfða æskuheimilis hans. Þær ljóðlínur sem ritaðar eru í steininn eru úr 

kvæðinu Útsær og eru þær valdar vegna þess að þær gera ráð fyrir sterkum tengslum Einars 

Benediktssonar við staðinn. Ljóðlínurnar eru tvær og hljóða svo: ,,Hjá þér eru yngstu óskir 

míns hjarta skírðar,‘‘ og: ,,Mín léttustu spor eru grafin í þína sanda.‘‘144 

Þessar ljóðlínur gefa ljósa mynd af þeim tengslum og áhrifum sem Einar Benediktsson 

er talinn hafa orðið fyrir á æskuárum sínum norður á Héðinshöfða. En minnisvarðinn var 

einnig reistur til þess að: ,,[...] standa hér um aldir sem tákn þess að skáldið sé verndari hins 
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gamla höfuðbóls [Héðinshöfða], sem það unni, og persónulegur aðili að menningu þessa 

héraðs.‘‘145 

 Með minnisvarðanum hefur jörðinni Héðinshöfða verið gefinn sess í menningararfi 

þjóðarinnar. En hvað svo með húsið Héðinshöfða, sem byggt var af Benedikt Sveinssyni föður 

skáldsins og á að hafa verið uppvaxtarheimili hans. Er það ekki órjúfanlegur partur af arfleifð 

Einars Benediktssonar? Hvert er gildi þess og hvernig er arfleifð þess tryggð? Er húsið ekki 

dæmi um þau auðæfi sem okkur eru eftirlátin?  

5.3. Menningararfleifð Héðinshöfðahússins 

Þegar minnisvarðinn um Einar Benediktsson var reistur töldu Þingeyingar sig vera að vinna 

verk fyrir íslenska menningu til að tengja landshlutann og skáldið og þá menningu 

þjóðarinnar við Héðinshöfða. Staða Héðinshöfðahússins hefur oft virst nokkuð óljós en þegar 

hún er skoðuð út frá húsaverndunarlögum kemur í ljós að húsið er ekki friðað eða friðlýst 

eins og segir í grein Steingríms St. Th. Sigurðssonar ,,Menningarpunktar að norðan‘‘ en það 

hefur ekki komið í veg fyrir að húsið sé verndað því Húsafriðunarnefnd hefur stuðlað að 

verndun þess með fjárveitingum til endurbóta á því. Virðist öll umræða um húsið ganga út 

frá því að húsið hafi alla burði til þess að vera friðað, menningarsögulegt, byggingarsögulegt 

og listrænt gildi hússins er viðurkennt af Húsafriðunarnefnd þar sem húsið hefur hlotið 

marga styrki úr húsafriðunarsjóði frá árinu 1996-2010 en í 47. grein Þjóðminjalaga segir um 

hlutverk húsafriðunarsjóðs:  

Hlutverk húsafriðunarsjóðs er að veita styrki til viðhalds og endurbóta á 

friðuðum húsum og mannvirkjum. Heimilt er að veita styrki til viðhalds annarra 

húsa en friðaðra sem að dómi húsafriðunarnefndar hafa menningarsögulegt 

eða listrænt gildi. Sjóðnum ber að stuðla að byggingarsögulegum rannsóknum 

og útgáfu rita um þær.146 

Þannig er ljóst að gildi Héðinshöfða sem menningararfleifðar þjóðarinnar er metið að 

verðleikum af Húsafriðunarnefnd sem annast hefur fjárveitingu til Jónasar Bjarnasonar og 

Stefáns Jónassonar við viðhald á húsinu. En hvers vegna að varðveita hús eins og 
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Héðinshöfða og hvert er menningarsögulegt gildi þess? Í Feneyjarsáttmálanum kemur 

eftirfarandi fram um sögulegar minjar:  

Sögulegar minjar þjóðanna hafa í sér fólgin andleg verðmæti úr fortíðinni og 

eru því lifandi vitnisburður í samtíðinni um það sem geymst hefur um aldir. 

Mannkynið, sem stöðugt vex til aukinnar vitundar um að mannleg verðmæti 

eru ein heild, lítur á minjarnar sem sameiginlega arfleifð og ber óskipta ábyrgð 

á varðveislu þeirra gagnvart komandi kynslóðum. Það er skuldbundið til að 

varðveita þær áfram ófalsaðar í fjölbreytni sinni.147 

Héðinshöfði stendur vissulega sem vitnisburður úr fortíðinni í samtíðinni en fortíð hans er 

ekki sú sem alls staðar er tiltekin. Húsið sem Benedikt byggði brann eins og áður sagði og 

hefur verið endurbyggt að miklu leiti minna heldur en í upprunalegri mynd en þá voru veggir 

hússins lækkaðir nokkuð og innviðir hússins endurbyggðir og húsið því ekki það sama og 

Benedikt byggði þó svo að húsið standi á sama stað. Það breytir því þó ekki að húsið er alls 

staðar talið vera byggt af Benedikt Sveinssyni og húsið talið órjúfanlegur partur af arfleifð 

þeirra feðga Benedikts og Einars og varðveisla hússins talin tryggja að komandi kynslóðir 

fengju að njóta arfleifðar þeirra. En varðveisla hússins tryggir ekki afnot þjóðarinnar að 

skáldinu því skáldið bjó aldrei í því húsi sem nú stendur á Héðinshöfða og tengingin við 

feðgana virðist því ekki réttmæt heldur virðist bruni hússins falla í gleymsku eða menn 

einfaldlega ekki taka mark á honum. Þarna er talið að sýslumaðurinn Benedikt Sveinsson hafi 

búið og gert ráð fyrir því að húsið sé partur af sögu þeirra. Benedikt bjó á jörðinni og sonur 

hans líka en þeir bjuggu samt sem áður ekki í þessu húsi. Það má þó líklega segja að það hafi 

verið við hæfi að steinhúsinu Héðinshöfða hafi verið viðhaldið því þó Benedikt sjálfur sé í 

raun ekki réttmætur eigandi hússins þá var hann mikill áhugamaður um varðveislu gamalla 

bygginga og stundaði húsaverndun á unga aldri þar sem hann gróf upp tóftir gamals húss við 

túnfót æskuheimilis síns á Mýrum og vildi láta reisa þar hús ofan á gömlu tóftunum í sem 

upprunalegastri mynd og vann hann við það sjálfur, það fylgir þó ekki sögunni hvort honum 

hafi einhvern tímann tekist að ljúka verkinu.148 Varðveisla Héðinshöfða viðheldur 

byggðarsögu sveitarinnar gömlu steinhleðslu hefðinni og minningu íbúanna sem höfðu þar 

aðsetur og geymir húsið þannig mikið andlegt verðmæti og líkt og kirkjan í dæmi Pétur H. 

                                                           
147

 Magnús Skúlason og Þorsteinn Gunnarsson, Skrá yfir friðuð hús og hús í vörslu safna, bls. 76. 
148

 Hannes Þorsteinsson, ,,Æviágrip Benedikts sýslumanns Sveinssonar‘‘, bls. 6. 
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Ármannsson í greininni ,,Eru öll gömul hús merkileg?‘‘ mætti ætla að ef húsið hyrfi af 

sjónarsviðinu myndi erfiði fyrri kynslóða verða að engu og samkvæmt félagsfræðingnum 

John Urry þá hefur öll varðveisla bygginga jákvæð áhrif á svæðið í kring og eykur aðdráttarafl 

þeirra.149 Steingrímur St. Th. Sigurðsson taldi að fátt myndi færa okkur nær skáldinu Einari 

Benediktssyni heldur en fullkomið viðhald á æskuheimili hans Héðinshöfða150 og má kannski 

segja að það hafi verið markmið þeirra sem ákváðu að hefja endurgerð hússins að færa 

komandi kynslóðir nær andagift skáldsins og viðhalda sjálfsmynd sveitarinnar og höfundi er 

því ljóst að í landi Héðinshöfða standa tveir minnisvarðar um skáldið Einar Benediktsson 

annars vegar minnisvarðinn með brjóstmynd af Einari sem reistur var 1972 við túnfót 

Héðinshöfða og hins vegar Héðinshöfðahúsið sem talið var æskuheimili hans sem reist var af 

föður hans Benedikt Sveinssyni árið 1884 og viðhaldið af Jónasi Bjarnasyni fyrrum bónda á 

Héðinshöfða í samstarfi við Húsafriðunarnefnd ríkisins.  

 Því skal þó ekki haldið fram að húsið Héðinshöfði eigi ekki rétt á varðveislu því 

byggingarlistarlegt gildi hússins er mikið sökum fegurðar og staðsetningar. Einnig er ljóst að 

húsið er eitt af fyrstu steinhlöðnu íbúðarhúsunum á Íslandi og því dæmi um nýjungar í 

efnisvali við byggingu. Þó svo menningarsögulegt gildi hússins bíði hér nokkurn hnekki þá 

stendur húsið samt á nokkuð sögufrægum stað þar sem þarna stóð áður æskuheimili 

skáldsins Einars Benediktssonar. Umhverfisgildi hússins er einnig mikið því staðsetning 

hússins fellur vel að landslaginu og eykur gildi nánasta umhverfis. Viðhald þess gerir húsið 

einungis enn fallegra. 

Héðinshöfði stendur nú eins og það var 1888 á sýnum upprunalega stað tilbúið að 

takast á við sitt gamla hlutskipti að vera íbúðarhús og sjá fjölskyldum fyrir heimili um ókomna 

tíð þó svo það sé ekki æskuheimili Einars Benediktssonar. 

 

 

 

 

                                                           
149

 John Urry, The tourist gaze, bls. 113. 
150

 Steingrímur St.Th.Sigurðsson, ,,Menningarpunktar að norðan‘‘, bls. 40. 
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6. Niðurlag 

Markmið ritgerðarinnar var að skoða tengsl jarðarinnar og íbúðarhússins Héðinshöfða við 

arfleifðina og hvernig hún hefur verið notuð við verndun hússins. Arfleifðin er orðið vinsælt í 

umræðu fræðimanna og er hún farin að gegna miklu hlutverki hvað varðar varðveislu minja 

og er eitt af aðalhlutverkum hennar að gera almenning meðvitaðan um sínar söguslóðir. 

Þetta eru lærð viðmið þar sem almenningi er kennt að horfa á sitt nánasta umhverfi sem 

minjar. En máttur arfleifðarinnar getur verið mjög misvísandi þar sem atburðir eða minjar 

eru dregnar fram í sviðsljósið og þeim hampað þó svo það sé ekki gert á réttum forsemdum. 

Arfleifðin tekur oft upp á arma sína hversdagslega hluti sem hampað er sem menningararfi til 

þess að reyna að auka mikilvægi þeirra. Þetta hefur átt sér stað á Héðinshöfða þar sem 

gamla íbúðarhúsið Héðinshöfði hefur verið talin birting arfleifðar feðganna Benedikts 

Sveinssonar og þjóðskáldsins Einars Benediktssonar þó svo það sé að öllum líkindum ekki 

gert að ásettu ráði. 

 Arfleifð þeirra feðga Benedikts og Einars hefur löngum verið kennd við jörðina 

Héðinshöfða á Tjörnesi sem á sér langa og viðburðarríka sögu. Árið 1972 var Einari 

Benediktssyni reistur minnisvarði í landi Héðinshöfða þar sem þessi tengsl voru staðfest. 

Þingeyingar töldu sig vera að vinna verk í þágu íslenskrar menningar og með 

minnisvarðanum væru komin á varanleg tengsl landshlutans og skáldsins. Héðinshöfðahúsið 

sem byggt var af Benedikt Sveinssyni árið 1884 og brann til kaldra kola árið 1897 eftir að það 

var komið í eigu Alberts Finnbogasonar. Ári síðar var nýtt hús byggt á grunni þess gamla þó 

nokkuð svipað og fyrra húsið að ytri gerð og innviðir hússins endurbyggðir. Húsið er þó 

talsvert lægra og vantar áfastan skúr frá tímum Benedikts. Það er ljóst að húsið sem farið var 

í að vernda og stendur nú endurbyggt á Héðinshöfða er ekki æskuheimili skáldsins og ekki 

var það byggt af Benedikt föður hans. Öll umræða tengd húsinu hefur einkennst af því að hér 

sé verið að varðveita æskuheimili skáldsins og sýslumannshúsið hans Benedikts en svo er 

ekki, að einhverjum ástæðum hefur bruni gamla hússins ekki verið tekin alvarlega þó svo að í 

frumheimildum standi að húsið hafi ,,brunnið til kaldra kola‘‘. Þar kemur þáttur 

arfleifðarinnar fyrir þar sem oft virðast slík smáatriðið gleymast þegar verið er að draga fram 

þætti úr fortíðinni.  

Tilfinningin hefur fengið að ráða miklu í varðveislu hússins. Jónas Bjarnason var mjög 

tilfinningalega bundinn húsinu sem hafði verið æskuheimili hans og þar hafði hann alið sín 
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börn. Hann hóf því að leita eftir aðstoð Húsafriðunarnefndar árið 1993 og hlaut marga styrki 

þaðan til endurbóta á húsinu. Þáttur arfleifðarinnar virðist þó hafa verið stærstur í varðveislu 

hússins en aftur á móti væri bragur sveitarinnar mun minni að mati höfundar ef húsið hefði 

ekki fengið að standa. 

Héðinshöfði býr yfir ríku varðveislugildi þó svo að menningarsaga hússins sé ekki 

talinn með og virðist mönnum sjálfgefið að það sé friðað, það hefur þó ekki enn verið gert. 

Húsið er ríkt af byggingarlist og er eitt af elstu steinhlöðnu íbúðarhúsum Íslands. Staðsetning 

hússins er einnig tengd menningarsögu þjóðarinnar sökum þess að húsið er byggt á grunni 

æskuheimilis skáldsins Einars Benediktssonar og umhverfisgildi hússins er mikið þar sem 

húsið er fallegt og staðsetning þess upp á hæð fyrir opnu hafi einkar glæsileg. Með varðveislu 

hússins er gamla steinhleðsluhefðin varðveitt auk þess sem húsið stendur sem minnisvarði 

byggðarsögu Tjörneshrepps. Héðinshöfðahúsið eykur aðdráttarafl og fegurð sveitarinnar og 

hefur lengi fangað augu vegfarenda sem eiga þar leið um. 

Húsafriðun og verndun er í flestum tilfellum unnin til þess að varðveita einhverja 

arfleifð og skapa snertifleti fortíðar í samtíð. Þannig verða byggingar partur af 

menningararfleifð þjóðarinnar. Verið er að miðla sjónlist, menningu og byggingarlist til 

komandi kynslóða sem eiga að njóta góðs af henni hvort svo sem hún verður seinna að 

fjárhagslegri byrði eður ei þar sem verndunarferlið er langt og dýrt þar sem varðveislan er 

best unnin með stöðugu viðhaldi húsa. Varðveislan gerir ráð fyrir því að þáttur þessara 

bygginga sé stór í sjálfsmynd þeirra byggðarlaga þar sem þau standa. 

Höfundur telur að verndun Héðinshöfðahússins sé fullkomlega réttlætanleg þó svo 

arfleifð þeirra feðga sé ekki eins sterk og talið var í fyrstu. Arfleifð þeirra Benedikts 

Sveinssonar og Einars Benediktssonar hefur í gegnum tíðina tekið Héðinshöfðahúsið upp á 

sína arma og er húsið því orðið partur af arfleifð þeirra þó svo tengslin séu lítil því slíkur er 

máttur arfleifðarinnar. 
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Viðauki: Myndir af Héðinshöfða 

 
       Mynd 1. Jónas Bjarnason fyrir utan Héðinshöfða 1993. 

       Í eigu Húsafriðunarnefndar ríkisins. 

      
     Mynd 2. Héðinshöfði fyrir viðgerðir 1993. 

     Í eigu Húsafriðunarnefndar ríkisins. 
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Mynd 3. Héðinshöfði frágenginn að utan 2005. 

Í eigu Stefáns Jónassonar. 
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