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Ágrip 
 
Þetta verkefni felur í sér að hanna og skipuleggja lifandi verbúðarsafn sem mun endurspegla 

forna starfshætti og lífið við sjávarsíðuna. Safnið á að veita ferðamönnum einstaka upplifun 

og innsýn inn í heim vermanna fyrr á tíðum. Safnið á að höfða til allra skilningarvita: Sjónar, 

lyktar-, heyrnar-, bragð- og snertiskyns auk þess að örva ímyndunaraflið. Svæðinu er ætlað að 

virka sem aðdráttarafl fyrir ferðafólk og auka ferðamannastraum um Voga á 

Vatnsleysuströnd, jafnframt því að gegna hlutverki menningarfræðslu. 

Gagnaöflun og landslagsgreining er unnin áður en hönnun hefst. 

Safnasvæðið samanstendur af verbúð, eldsmiðju, þurrkhjöllum, salthúsi og bátum svo 

eitthvað sé nefnt. 
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Þakkir 
Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Oddi Hermannssyni fyrir gott samstarf á öllum stigum 

verkefnisins og fyrir aðgengi að gögnum og vinnuaðstöðu.  

Kærustu minni, foreldrum og systkinum vil ég þakka fyrir hjálpsemi og stuðning. 
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1. Inngangur 

1.1. Tilurð verkefnis 

Sveitarfélagið Vogar býður upp á ýmsa möguleika sem snúa að ferðaþjónustu. Landslag þar 

er fallegt og fjölbreytilegt, það er ríkt af sögu og minjum og allflestir ferðamenn sem koma til 

Íslands aka þar í gegn. Þrátt fyrir það stoppa fáir við. Á svæðið vantar eitthvað aðdráttarafl 

sem laðar fólk að og er mikilvægt fyrir Sveitarfélagið Voga að slík starfsemi sé tengd við 

bæinn sjálfan, þannig að umferð ferðamanna um hann aukist. Í upphafi verkefnisins var því 

ákveðið að hanna sjóminjasafn í sveitarfélaginu Vogum sem beinir sjónum að sögu 

verbúðarlífs. Höfundur hefur alla tíð haft ríkan áhuga á menningu sem tengist verbúðum og 

hefur meðal annars tekið þátt í að endurbyggja verbúðir í Ósvör í Bolungarvík og Þuríðarbúð 

á Stokkseyri.  

1.2. Markmið 

Í upphafi verkferlisins voru sett fram markmið sem leitast var við að uppfylla við gerð 

verkefnisins.  

1. Hanna verbúðarsafn sem endurspeglar fornan byggingarstíl og horfna starfshætti. 

2. Auka ferðamannastraum í sveitarfélaginu Vogum. 

3. Hanna fróðlegt og skemmtilegt safnasvæði með fræðslugildi sem fær gesti til þess að átta 

sig betur á lífi verbúðarmanna og hvetur þá jafnvel til þáttöku í daglegu lífi vermanna. 

 

1.3. Sambærileg verkefni 

Söfn af sama toga og verkefnið fjallar um eru ekki algeng hérlendis. Þó nokkuð er til af 

sjóminjasöfnum sem oftast eru staðsett innanhúss og svæði utanhúss sem sýnir ýmsa muni 

tengda sjómennsku. Söfn þar sem einskonar leikmynd er sett upp þar sem fólk getur fengið að 

taka þátt og upplifa eru ekki algeng. Eitt safn á Íslandi fjallar um verbúðir og verbúðarlíf, en 

það er sjóminjasafnið við Ósvör í Bolungarvík. Að stórum hluta er horft til þess safns sem 

fyrirmynd að þessu verkefni og skyldi engan undra þar sem Reykjanesið og ströndin þar var á 

öldunum áður ein helsta verstöð landsins. 
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1.3.1 Ósvör 

Safnið samanstendur af tvöfaldri 19. aldar verbúð, salthúsi, fiskreit og þurrkhjalli. (Lúðvík 

Kristjánsson, 1982) Á meðal sýningagripa er áraskipið Ölver sem gefur góða mynd af þeim 

skipum sem notuð voru til fiskveiða fyrr á öldum. Í safninu eru einnig til sýnis veiðarfæri og 

ýmis tæki og tól sem notuð voru við veiðar og fiskverkun á öldum áður. Þegar gestir ganga 

inn á safnasvæðið í Ósvör ganga þeir inn á stað sem sýnir aðbúnað vermanna fyrr á tímum.  

Safnvörður er oftar en ekki klæddur skinnklæðum sem voru sjógallar þess tíma og fiskur 

hengdur í trönum. Þar fá gestir nasaþef af verbúðarlífi, en safnið býður ekki upp á tækifæri til 

þess að taka þátt í starfseminni atburðarrásinni.  

 

 
Mynd 1 – Ósvör (Oddur Hermannsson) 

 

Svæðið er mjög lítið og safnið ber ekki marga ferðamenn í einu og ekki mörg svæði sem 

bjóða upp á einstakar uppákomur. Einnig er staðsetning safnsins óhentug sökum þess að 

mannvirki á borð við Óshlíðarveg og ljósastaurar og skilti sem honum fylgja eru alltaf í 

baksýn. Ferðamenn kvarta undan því þegar að einungis sé hægt að taka ljósmyndir í eina átt, 

út á haf, vilji þeir hafa bakgrunn ómengaðan af nútíma mannvirkjum. 

 

1.4. Efnistök 

Verkefnið hófst með því að farið var í ítarlega gagnasöfnun þar sem heimilda var leitað á 

bókasöfnum og ýmsum minjasöfnum. Haft var samband við byggingarfulltrúa í Vogum og 

með hans liðsinni fékkst aðgangur á fullkominni loftmynd sem sýnir allt vettvangssvæðið. 

Haft var samband við Forminjavernd ríkisins og fengnar heimildir frá svæðinu. Síðan var 

farin vettvangsferð það sem ljósmyndir voru teknar og eins teknir gps mælingarpunktar á 
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mikilvægum stöðum. Sýnilegar minjar vour mældar upp og teiknaðar inní vinnubók. Allar 

þessar forsendur og greiningavinna var síðan lögð til grundvallar þeim skipulagshugmyndum 

sem síðar urðu til.   

  

1.5. Forsendur 

1.5.1 Val á staðsetningu 

Í upphafi verkefnisins var gengið út frá því að koma fyrir verbúðarsafni í Sveitarfélaginu 

Vogum. Á frumstigi vinnuferlisins, þann 25. júlí 2010 fór höfundur í vettvangsferð meðfram 

strandlengju Voga og Vatnsleysustrandar með það að markmiði að finna hentuga staðsetningu 

fyrir umrætt safnasvæði. Í þessari ferð voru þrír staðir sem stóðu upp úr hvað varðar landslag, 

staðsetningu og þá eiginleika sem verstöðvar þurfa að búa yfir, eins og lendingu báta og 

hentug skilyrði fyrir þurrkhjalla.  

 

1.5.1.1 Hvassahraun 

Fyrsti staðurinn sem kom til greina var í Hvassahrauni, þar sem kvikmynd Hrafns 

Gunnlaugsonar, Myrkrahöfðinginn var tekin upp. Kostir þess að byggja upp verbúðarsafn þar 

eru þeir að landslagið er fjölbreytnilegt í úfnu hrauni sem teygir sig út í sjó og er brotið upp af 

litlum hellum og dældum. Á svæðinu eru nú þegar leifar af leikmynd Myrkrahöfðingjans og 

þar af leiðandi hægt að nýta eitthvað að því grjóti sem þar hefur fallið til í hleðslur.  

 
Mynd 2 – Hvassahraun (Gunnar Óli) 

 

Strandlengjan býður upp á hentuga lendingu árabáta þar sem siglt er inn í víkina og einnig er 

lítið sker rétt utanvið strandlínuna sem gæti hentað fyrir þurrkhjall en aðgengi að honum væri 

þó ekki gott. Safnið er nálægt Reykjanesbrautinni sem hefur bæði sína kosti og galla. Stutt er 
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fyrir ökutæki að komast inn á svæðið ef ekið er í átt að Reykjanesbæ, en ef ekið er til 

Reykjavíkur er frekar langt í næstu mislægu gatnamót og þar af leiðandi gæti það reynst 

flókið að komast að svæðinu. Svæðið er það nálægt Reykjanesbrautinni að hún mun alltaf 

vera í bakgrunni og gestir munu koma til með að finna fyrir návist hennar sökum hávaða og 

sjónmengunar. Svæðið er langt frá þéttbýli og mundi þar af leiðandi ekki trekkja fólk inn í 

Voga. Handan víkurinnar er þyrping af sumarhúsum sem einnig munu vera gestum sýnileg og 

starfsemi af slíkum toga gæti valdið eigendum þeirra óþægindum.   

 

1.5.1.2 Kálfatjörn 

Kálfatjörn hefur líklega verið kirkjustaður frá upphafi kristins siðar hér á landi. (Ferlir, 2007) 

Þar er í dag kirkja og kirkjugarður og starfræktur níu holu gólfvöllur. Nýlega var hafist handa 

við enduruppbyggingu hlöðu sem talin er vera 200 ára gömul. (Morgunblaðið, 2003) Að 

staðsetja verbúðasafn við Kálfatjörn mun vera hentugt sökum þeirra uppbyggingar sem þar á 

sér stað. Það væri möguleiki að tengja slíka starfsemi við ferðir á veginum milli Kálfatjarnar 

og Voga sem er skemmtileg og fjölbreytileg hvað varðar landslag og húsagerðir. Hinsvegar 

gengur slíkt safn ekki upp samhliða golfvelli þar sem hann er mjög landfrekur og erfitt væri 

að tvinna þessa ólíku landnotkun saman. Svæðið er langt frá Vogum og mundi ekki trekkja 

fólk að bænum sjálfum. Einnig hefur verið settur upp viðamikill sjóvarnargarður til varnar 

golfvellinum sem mundi stinga í stúf við safnasvæði af þessum toga og draga úr 

trúverðugleika þess.  

 
Mynd 3 – Kálfatjörn (Gunnar Óli)
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1.5.1.3  Hólminn við Vogastapa 

Í lok vettvangsferðarinnar var komið að Vogastapa, en útfrá honum liggur lítill tangi sem 

kallaður er Hólminn. Þessi ákveðni staður er kjörinn fyrir verbúðarsafnasvæði. Landslagið er 

frá hálfgrónum melnum á Vogastapa, niður bratta, grýtta brekku út á Hólmann sjálfan þar sem 

gróinn, sendinn jarðvegur býður upp á mikinn fjölbreytileika. Upp á Vogastapa er gott útsýni 

yfir Vogahrepp og út á Faxaflóa, sem og fjöllin á Reykjanesi. Strandlengjan er kjörin til 

lendinga fyrir smábáta þar sem Hólminn skýlir fyrir sterkum öldugangi. Einnig flæðir yfir 

sundið og sker Hólmann frá landi á háflóði sem gerir það að verkum að svæðið hentar því 

sérstaklega fyrir þurrkhjalla þar sem flugan heldur sig fjarri. Þegar betur var að gáð kom í ljós 

að svæðið var ríkt af sögu og minjum og útræði hefur verið stundað frá Hólmanum á fyrri 

tímum. Svæðið er nálægt Vogum og mundi starfsemi þar styrkja bæjarfélagið og auka 

ferðamannastraum um bæinn sjálfan. Hinsvegar skerðir bratt landslagið aðgengi að svæðinu 

og ljóst að ekki geta allir komist niður Brekkuskarðið fótgangandi. Einnig er mikið af minjum 

á svæðinu sem þarf að taka tillit til við hönnun þess. Þá er nálægð við fiskeldisstöð ekki 

hentug sökum sjónmengunar. 

 
Mynd 4 - Hólminn og Brekka við Vogastapa (Gunnar Óli) 

 

1.5.1.4 Niðurstöður  

Þegar allir þættir voru teknir saman kom það í ljós að Hólminn við Vogastapa er hentugasta 

svæðið fyrir verbúðarsafn af þeim þrem ofantöldu. Kostir þess vega mun meira en gallarnir og 

þar af leiðandi var ákveðið að verkefnið skuli unnið með þá staðsetningu í huga.  

1.5.2 Lifandi safn 

Að kalla söfn hérlendis lifandi safn hefur færst í aukana á síðustu árum og hafa slík söfn 

sprottið upp. Engin haldbær útskýring er á hugtakinu lifandi safn og hefur verið farið ansi 
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frjálslega með notkun þess. Í riti stjórnvalda um menningartengda ferðaþjónustu er talað um 

lifandi söfn þar sem margvísleg starfsemi fer fram sem á það sameiginlegt að menning liðins 

tíma er sýnd í verki. (Tómas I. Olrich, 2003) Segja má að lifandi safn sé þannig að sett er á 

svið einhver atburðarrás þar sem gesturinn upplifir sig sem þátttakenda. Nokkur söfn 

hérlendis má telja til lifandi safna og má þar nefna til dæmis Síldarminjasafnið sem árlega 

sýnir síldarsöltun á Siglufirði. Starfsemi Norðursiglingar á Húsavík samtvinnar bæði 

hvalaskoðun og kynningu á strandmenningu Íslendinga, þ.e. sjómennsku, fiskveiðum og 

skipasmíðum. Einnig er hægt að nefna Sænautasel á Möðrudalsöræfum en þar eru 

búskaparháttum í afskekktum fjallabyggðum gerð skil. (Tómas I. Olrich, 2003) Það er ljóst að 

söfnum af þessum toga munu koma til með að fjölga á næstu árum. Aðilar ferðaþjónustunnar 

hafa áttað sig á að fólk vill ekki horfa á muni í gegnum skothelt gler, heldur vill það upplifa 

og taka þátt. Stofnuð hafa verið samtök um sögutengda ferðaþjónustu og á málþingi þeirra 

sem höfundur sótti þann 29. apríl 2011 var nær eingöngu talað um upplifunarferðamennsku 

og lifandi söfn. 

 

1.5.3 Sjávartengd ferðamennska 

Sjávartengd ferðaþjónusta er skilgreind sem ferðamennska á eða við sjó. Þessi tegund 

ferðamennsku er mjög mikilvæg eylöndum sem eru umlukin sjó og þar sem hafið hefur alltaf 

skipt sköpum hvað varðar afkomu, samgöngur og menningu. 

Sem dæmi um sjávartengda ferðamennsku má nefna ferðir með skemmtiferðarskipum sem 

hafa verið í hvað örustum vexti sé miðað við farþegafjölda á heimsvísu. Farþegar 

skemmtiferðaskipa árið 1997 voru 8,5 milljónir, en árið 2005 voru þeir orðnir 413,4 milljónir. 

Ísland tekur virkan þátt í móttöku skemmtiferðaskipa og hefur farþegum sem heimsækja 

landið á þann hátt fjölgað umtalsvert undanfarin ár. Árið 2006 komu 60 þúsund farþegar með 

4561 skemmtiferðaskipum til Íslands. Vinsælustu hafnirnar eru Reykjavík, Akureyri, 

Ísafjörður, Grundarfjörður og Reykjanesbær. (Anna Karlsdóttir, 2007) 

Einnig má nefna til sjávartengdrar ferðaþjónustu siglingar, bæði fyrir skútur og smábáta og er 

víða hlúð að aðstöðu, afþreyingu og þjónustu við siglingarfólk. Sjóstangveiði hefur notið 

aukinna vinsælda líkt og hvalaskoðun, en slík starfsemi hefur hleypt auknu lífi í mörg 

sjávarþorp hérlendis. Fólk hefur áttað sig á því hversu mikilvægur menningararfur Íslendinga 

er og hefur menningartengd ferðamennska sótt í sig veðrið hérlendis, eins og til dæmis söfn 

sem sýna sjávartengda arfleið Íslendinga, líkt og þetta verkefni fjallar um. 
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1.5.4 Tilgátuhús 

Tilgátuhús eru hús sem eru byggð með ónógum upplýsingum um húsagerðir og þurfa 

hönnuðir því að geta í eyðurnar. Dæmi um slík hús eru Þjóðveldisbærinn á Stöng, skáli Eiríks 

rauða og kirkja Þjóðhildar í Brattahlíð á Grænlandi, kirkja á Geirsstöðum á Héraði og skálinn 

á Eiríksstöðum 

1.5.4.1 Eiríksstaðir 

Á Eiríksstöðum er búið að reisa tilgátuhús sem byggir á fornleifarannsóknum á húsatóftum á 

staðnum og var það vígt árið 2000. Þar er hægt að virða fyrir sér húsakosti Eiríks rauða og 

samferðamanna hans. Á Eiríksstöðum er starfrækt lifandi safn þar sem leiðsögumenn klæða 

sig upp í víkingaföt og leiða gesti um svæðið á meðan þeir fræða þá með sögum frá fyrri 

tímum. Boðið er upp á mat sem matreiddur er yfir langeldinum að fornum sið. 

Skólaheimsóknir eru tíðar á Eiríksstaði og njóta þær mikilla vinsælda meðal nemenda þar sem 

þeir fá að upplifa heim fyrri tíma og taka þátt með því að klæðast fornklæðum og taka til 

vopna. 

Sé rýnt í mynd 5 má sjá að tilgátubærinn sjálfur er 15 m á lengd og 7 m á breidd. Veggir hans 

eru 1.5 m á breidd í fótinn og 2.5 m á hæð. Deila má um hvort hæð skálans sé rétt, en það er 

mat höfundar að veggir hans séu of háir miðað við lengdina. Ljóst er að það hefur verið erfitt 

að kynda skála sem þennan og raunhæfara að þakið væri 1 til 1.5 m lægra. 

 

 
Mynd 5- Eiríksstaðir í Haukadal 

Þar sem grunnur skálans er hannaður eftir fornleifauppgreftri húsatóftanna við Eiríksstaði er 

syðri langhliðin með meiri sveigju en sú norðanmegin. Þessi sveigja skekkir jafnvægi hússins. 

Höfundur gerir ráð fyrir því að gamli skálinn hafi verið samhverfa, en þar sem hann lá í halla 

hafa útlínur hans skekkst með tímanum. Það er mun flóknara að byggja skála með þessu sniði 

en að hafa hann samhverfan. Hönnuðir skálans höfðu einungis við grunnlínu húsatóftarinnar 

að styðjast og þar af leiðandi var verkið ekki auðvelt. 
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Tilgátuhús eru byggð eftir því hvernig fræðimenn telja líklegt að þau hafi litið út og þar af 

leiðandi eru þau ekki alltaf rétt. Meira er vitað um uppbyggingu verbúða en langhúsa þar sem 

þær eru yngri húsagerðir. 

 

2. Efni og aðferðir 

2.1. Vinnuferill 

Vinnuferill þessa verkefnis nær yfir eitt ár, en í maí 2010 var viðfangsefni verkefnisins 

ákveðið í samráði við Auði Sveinsdóttur. Um sumarið var farið í tvær vettvangsferðir, sú 

fyrsta var til þess ætluð að finna hentuga staðsetningu fyrir safnasvæði og sú síðari til þess að 

átta sig betur á staðháttum og anda staðar. Í október 2010 var samþykkt að Oddur 

Hermannsson landslagsarkitekt tæki að sér hlutverk leiðbeinanda við vinnslu þessa verkefnis 

og í kjölfarið var BS-lokaverkefnissamningur undirritaður. Í janúar 2011 hófst vinnsla á 

verkefninu með gagnaöflun og frumdrög greininga litu dagsins ljós. Frá þeim tíma var 

vinnuálag stigvaxandi þar til 15. apríl 2011 þegar hefðbundinni kennslu í Lbhí lauk og tími 

gafst til að sinna verkefninu eingöngu. Á þessu tímabili hafa átt sér stað allnokkrir fundir með 

leiðbeinanda sem og fjölmargir tölvupóstar þar sem farið var yfir helstu þætti verkefnisins. 

2.2. Gögn 

Þau göng sem notuð voru við vinnslu þessa verkefnis voru meðal annars loftmyndir og 

hæðarlínugrunnur sem fengust frá sveitarfélaginu Vogum og Aðalskipulag Voga 2008-2028. 

Notast var við tölvuforritin Microstation V8 XM, Adobe Illustator CS4, Adobe Photoshop 

CS4, Adobe InDesign CS4, Google SketchUp 8, Microsoft Office Word 2010 við vinnslu á 

þessa verkefnis. 

Þær heimildir sem notast var við voru að mestu fengnar á bókasöfnum og snúa flestar að sögu 

Reykjanes og Voga þá sérstaklega. Einnig var notast við bækur sem segja sögu sjósóknar á 

Íslandi, en aðallega var stuðst við bækur Lúðvíks Kristjánssonar, Íslenskir Sjávarhættir I og 

IV frá árinu 1982-1985.  

Við greiningarvinnu var stuðst við bók Kevin Lynch Image of the City frá árinu 1960, en 

greiningaraðferðir hans voru að hluta staðfærðar að hönnunarsvæðinu. 

Einnig var notast við GPS mælitæki til þess að mæla og skrá hnitapunkta á svæðinu. 
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2.3. Aðferðir 

Við greiningarvinnu voru aðferðir Kevin Lynch staðfærðar á það landslag sem Vogastapi og 

Hólminn býður upp á. Greiningaraðferð Kevin Lynch gengur út á að draga fram auðkenni í 

borgarlandslagi, en aðferðum hans hefur einnig verið beitt í dreifðari byggðum og opnu landi. 

Aðferðin felst í að flokka og skilgreina eindir (e. elements) í landslaginu (1960). 

Landslagseindirnar eru flokkaðar niður í eftirfarandi flokka: 

Kennileiti (e. landmarks)  

Kennileiti getur verið t.d. bygging, turn, klettur eða fjall sem sker sig úr umhverfinu og geta 

hjálpað fólki að rata og staðsetja sig í landslagi. Þau gegna mikilvægu hlutverki fyrir fólk til 

að ná áttum og rata. 

Leiðir (e. paths)  

Leiðir um greiningarsvæðið, geta verið troðningar, stígar, gangvegir, slóðar, vegir ofl. 

Mót (e. nodes) 

Þungapunktar, svæði þar sem leiðir mætast og fólk kemur saman.  

Jaðar (e. edges) 

Þar sem augljós skil eru á milli svæða.  

Svæði (e. districts) 

Einkennandi svæði sem hafa sín eigin sérkenni. (Lynch, K.,1960). 
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3. Skipulagssvæðið 

3.1. Staðhættir 

 

 
Mynd 6 - Staðsetning skipulagssvæðis (Gunnar Óli) 

 

     
Mynd 7-Staðsetning skipulagssvæðis (Gunnar Óli)   Mynd 8 - Staðsetning skipulagssvæðis (Google Maps) 

 

Skipulagssvæðið er staðsett á Reykjanesskaga, nánar tiltekið í Sveitarfélaginu Vogum gengt 

bænum sjálfum, vestanmegin. Svæðið er í 15km fjarlægð frá Keflavík og 34km frá Reykjavík 

og er staðsetning þess einkar hentug sé tekið mið af ferðaþjónustu, þar sem hundruð þúsunda 

ferðamanna aka fram hjá ár hvert. Vogastapi er mikilvægt útivistarsvæði fyrir íbúa í Vogum, 

en þar liggur hin forna þjóðleið Stapagata milli Voga og Keflavíkur sem er vinsæl gönguleið. 

Á hönnunarsvæðinu öllu má sjá samgöngusögu Íslendinga í 1000 ár í Stapagötu, 

Keflavíkurvegi og Reykjanesbraut. Í dag er Keflavíkurvegurinn illa farinn, holóttur og 

torfærður og ekki opinn allt árið og þolir því ekki mikla umferð. 
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3.2. Eignarhald á landi og skipulagsforræði 

Landið er í eigu Sveitarfélagsins Voga og er svæðið skilgreint í aðalskipulagi Voga sem 

óbyggt svæði sem er undir hverfisvernd. (Ómar Ívarsson, Þráinn Hauksson, 2009) 

3.3. Mörk skipulagssvæðis 

Svæðið afmarkast af gamla Keflavíkurveginum í suðri og teygir sig 850 metra fram yfir 

Vogastapann, norður fyrir tanga sem kallast Hólminn (Sjá viðauka–Yfirlitsmynd-1:5000). 

Svæðið sem verkefnið fjallar um er 42,5ha. 

3.4. Hverfisvernd 

Skipulagssvæðið er undir hverfisvernd samkvæmt Aðalskipulagi Voga en þar segir: 

 
Vogastapi er mikilvægt útivistarsvæði og hluti útsýnis frá Vogum. Hann hefur álíka gildi fyrir 

íbúa Sveitarfélagsins Voga og Esjan fyrir Reykvíkinga. Hann er að vísu lægri en Esjan en hefur 

það framyfir að ganga í sjó fram. Þetta friðaða belti nær yfir hábungu Vogastapa frá Vogavík að 

mörkum Reykjanesbæjar. Innan þess er Stapagatan, gamla þjóðleiðin milli Voga og Njarðvíkur 

en gamli akvegurinn til Keflavíkur, sem lagður var snemma á 20. öld lendir rétt sunnan þess. 

 

Skilmálar hverfisverndar H-2 

• Engar byggingar verða leyfðar á þeim hluta Vogastapa sem sést úr Vogum, né heldur 

undir hlíð hans í Vogavík. 

•Svæðið verði friðað gegn, raski og framandlegum áberandi plöntum, t.d. lúpínu. 

•Stapagatan verði merkt og notuð í óbreyttri mynd sem gönguleið. (Ómar Ívarsson, 

Þráinn Hauksson, 2009) 

Það er því ljóst að forsenda þessa verkefnis er að hverfisvernd á svæðinu verði aflétt með 

þeim rökum að framkvæmd þessi mun gegna hlutverki sem stuðlar að umhverfis og 

sögufræðslu sem og að auka aðgengi að Vogastapa sem mun skila sér í bættum 

útivistarmöguleikum.  

Samkvæmt meginmarkmiðum Aðalskipulags Voga segir;  

 
Meginmarkmið 

• Hverfisvernd er ákvörðuð af bæjaryfirvöldum og er þá um að ræða verndun svæða vegna 

sérstakrar náttúru, landslags, söguminja eða umhverfis- og útivistargildis, án þess að um 
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lögformlega friðun sé að ræða. Bæjarstjórn getur þó heimilað vissa starfsemi eða framkvæmdir, 

sem tengjast eðli eða hlutverki svæðis í þágu almenningsútivistar og umhverfisfræðslu. 

• Í eftirfarandi upptalningu hverfisverndaðra svæða er gerð grein fyrir tilgangi verndunar og 

helstu hverfisverndarákvæðum. Jafnframt er reiknað með að unnin verði áætlun, eða 

deiliskipulag fyrir einstök hverfisverndarsvæði, eftir því sem ástæða er til, þar sem 

verndunarákvæðum og aðgerðum er lýst nánar. 

• Hyggist bæjarstjórn leyfa starfsemi eða framkvæmdir á hverfisvernduðu svæði, skal ákvörðun í 

þeim efnum tekin að fenginni umsögn umhverfis- og 

skipulagsnefndar sveitarfélagsins og að undangenginni málsmeðferð í samræmi við ákvæði 

skipulagslaga, sem við á um breytingu á aðalskipulagi. Hverfisvernd verður einungis aflétt af 

skipulagssvæði í heild sinni með breytingu á aðalskipulagi. (Ómar Ívarsson, Þráinn 

Hauksson, 2009) 

4. Verbúðir 
 

Frá upphafi hefur sjórinn og sjómennskan skipað stóran sess í lífi Íslendinga. Sjórinn hefur 

bæði verið matarkista sem og tenging landsmanna við umheiminn. 

Jafnsnemma og farið var að stunda útræði hafa menn orðið að gera sér einhvers konar skýli til 

þess að liggja í. Um það eru þó nánast engar heimildir í fornritum. Í Fljótsdælasögu er getið 

um skála, sem vafalaust hefur verið vermannaskáli og er Skálanes norðan Njarðvíkur kennt 

við hann. Í Grágás er getið um fiskibúð og fiskiskála. Í Fornbréfasafni eru sáralitlar 

vísbendingar um hýsi útróðrarmanna. Grenjaðarstaðarkirkja á lóð undir skála í Náttfaravík 

Svalbarðskirkja á vervist og skálagjörð í Viðjarvík og Hofskirkja í Vopnafirði á skálavist á 

Rauðubjörgum. (Lúðvík Kristjánsson, 1985) Í Grænlandsannál sem talið er að sé frá upphafi 

16. aldar er sagt frá mönnum sem sigldu til Grænlands og tóku land við útey eina. ,,...og 

gengu upp á þá litlu ey sem þeir lágu við; þar voru naust manna og verbúðir nökkvar og 

margir grjóthjallar, einslíka og hér í landi.” (Ólafur Halldórsson, 1978, bls. 51) Er lýsing 

þessi sú nákvæmasta frá fyrri öldum. (Björn Þorsteinsson, Guðrún Ása Grímsdóttir,1989). Er 

þá upptalið það sem í þessu efni má styðjast við í Fornbréfasafni. Af fyrrgreindum dæmum 

virðist ljóst, að skáli í merkingunni hýsi fyrir sjómenn í útverum, hefur verið algengur á 

miðöldum norðaustanlands. 

Í síðari tíma heimildum, t. d. frá 17. öld, er oft getið um verskála á Austfjörðum og meðan 

róið var í Bjarnarey og Seley var það orð tíðast notað. En orðið skáli, í áðurgreindri merkingu, 

hefur líklega á miðöldum verið algengt víðar en á Austurlandi. Um það vitna mörg örnefni við 

sjó, eins og fyrr hefur verið vikið að.  
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Önnur heiti á hýsi vermanna í útveri voru: sjóbúð, sjómannabúð, verbúð og vermannabúð, en 

ekkert af þessum nöfnum kemur fyrir í gömlum heimildum. Verhús er nefnt í dönskum texta 

fógetareiknings frá 1548.  Þá eru einnig til orðin: búðarhús, búðarkofi og legukofi. Af þessum 

heitum voru sjóbúð og verbúð algengust, það fyrra fremur á Suðurlandi, en hið síðara 

vestanlands og á Norðurlandi vestra. Eins og orðið verskáli var stytt í skála, var algengt að 

tala um búð í sömu veru og verbúð, sem glögglega sést í samsettum orðum, t. d. búðargjörð, 

búðartollur, búðarbálkur, búðarflór o. s. frv.  

Líklegt er að verbúðir hafi í öndverðu verið sömu gerðar víðast hvar á landinu, en þegar 

kemur fram á 19. öld verða þær dálítið mismunandi (Lúðvík Kristjánsson, 1985). 

 

Veðurfar á Íslandi tók breytingum á 10. og 11. öld með þeim afleiðingum að það kólnaði og 

jarðnæði rýrnaði inn til landsins. Þetta varð til þess að bændur færðu sig til sjávarsíðunnar þar 

sem afkomuvon var meiri. Sjósókn jókst mikið á þessum tíma og í kring um 1300 var svo 

komið að skreið var farin að skipa stóran sess í mataræði Íslendinga. Þróunin í átt til 

verstöðvarsamfélagsins hélt áfram á 14. öld og ýmsir þættir ollu því. Veður hélt áfram að 

kólna og fólk neyddist til þess að flytja nær sjónum. Byggðir upp til dala og heiða lögðust í 

eyði. Þrátt fyrir þessa þróun hérlendis stækkuðu borgir og bæir í Evrópu og þörfin fyrir 

matvæli jókst. Fyrir vikið sóttust erlendir kaupmenn í íslenska skreið og þessi ásókn varð til 

þess að fiskverð hækkaði. Verstöðvar spruttu upp eins og gorkúlur þar sem lending var góð og 

stutt á fiskimiðin. Ásókn í góðar sjávarjarðir jókst og gengu þá höfðingjar og kirkjan vasklega 

fram. Ekki létu biskupsstólarnir sitt eftir liggja og urðu þeir fljótlega umsvifamiklir í útgerð 

og útflutningi (Andrea Sigrún Harðardóttir, 2002). 

Verstöðvum á Íslandi má skipa í fjóra flokka. Frá heimvörum réru menn frá vör er var í nánd 

við bæinn. Í margbýli var venja að bændur sameinuðust um heimvör og gerðu þá út saman. 

Eins og nafnið gefur til kynna, voru útverin andstæða við heimverin. Benda heimildir til þess 

að útverin hafi snemma komið til sögunnar en m.a. er talað um veiðistöðvar í 

þjóðveldisaldarritum. Það tíðkaðist í útverum að menn dveldust þar á meðan vertíð stóð. Í 

upphafi voru verbúðirnar ekki rismiklar, aðeins tóftir sem tjaldað var yfir. Tímar liðu og 

verbúðirnar fóru smám saman að minna meira á hýbýli manna þar sem fólk gat hafist við 

allan ársins hring (Lúðvík Kristjánsson, 1982). 

Frá viðleguverum réru menn búsettir í öðrum landshornum. Tíðkaðist að verbúðarmenn hefðu 

aðsetur hjá bændum er bjuggu í nágrenni við verið. Í blönduðum verum réru heimamenn á 

eigin bátum en deildu verinu með útróðramönnum úr öðrum héruðum á meðan vertíð stóð. 

Framan af voru ekki margar verstöðvar á Íslandi og tíðkaðist ekki að fara á sjó úr útverum 
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nema á vorin. Á 14 og 15. öld jókst sjósókn og fjölgaði hvort tveggja í útverum og 

heimverum. Í stað vorvertíðar varð vetrartíðin þungamiðja sjósóknar í landinu og fiskimenn 

stunduðu sjómennsku í allt að níu mánuði á ári. Í upphafi 18. aldar er talið að 326 verstöðvar 

hafi verið í landinu. Útver voru flest fyrir vestan en heimver og blönduð ver flest í 

Sunnlendingafjórðungi. Í þeim landshluta lágu jarðir í flestum tilvikum vel við sjó og að 

helstu miðum. Fyrir sunnan og vestan voru stærstu verstöðvar landsins. Fyrir austan og 

norðan var minna um fiskgöngur yfir vetrartímann og því eðlilega róið mest þaðan á vor og 

hausti (Lúðvík Kristjánsson, 1982).  

Í Vestmannaeyjum má finna eina elstu verstöð landsins og var hún einnig í hópi stærstu 

verstöðva á landinu öllu. Stórar verstöðvar voru að finna vestan við Ölfusá, t.d. Selvogi, Í 

Þorlákshöfn, á Selatöngum og í Grindavík. Á Reykjanesskaga var mikið um verstöðvar frá 

fornu fari sem og í Faxaflóa (Andrea Sigrún Harðardóttir, 2002).  

Þaðan var mikið róið frá heimverum eða blönduðum verum og verstöðvar því smærri. Á 

Snæfellsnesi og í Breiðafjarðareyjum var talsvert um gamlar verstöðvar og má þar nefna 

Hellna, Dritvík og Gufuskála. Í aldir var í Dritvík stærsta útver landsins.  

Helstu breytingar sem urðu á fiskveiðum og útflutningi og tilgreindar hafa verið hér að ofan 

ollu því að sækja varð stífar. Þorskgöngurnar komu á miðin seinni hluta vetrar og því kom sér 

vel fyrir sjávarútveginn að fá vinnuafl úr sveitum þar sem minna var að gera en yfir sumarið. 

Fiskigöngur og veðurfar réðu oft hvernig vertíðir voru skipulagðar. Samkvæmt Píningsdómi 

frá 1490 átti vetrarvertíð á Suðurlandi að hefjast í síðasta lagi þann 25. janúar ár hvert og vera 

lokið á föstudegi þegar níu nætur væru liðnar af sumrinu. Þetta breyttist í kringum 1700. Þá 

komst sú regla á að hefja vetrarvertíðina 2. febrúar og lauk henni 11. maí. Næsta dag tók 

vorvertíð við og lauk henni 24. júní. Haustvertíð náði frá 23. september og lauk á jólum.  

Verferðir voru hluti af íslensku samfélagi um aldir. Húnvetningar og Skagfirðingar, sóttu til 

verstöðva á Suðurnesjum yfir veturna. Einnig voru Eyfirðingar og Þingeyingar róðramenn 

fyrir sunnan á haustvertíðum. Kom þá fyrir að Norðlendingar sóttu sjóinn frá verstöðvum í 

Austur-Skaftafellssýslu. Á Austurlandi var ekki um langan veg að fara. Úr Skaftafellssýslum 

Rangárvallasýslu og Árnessýslu sóttu m.a. menn róðra á Suðurnesin. Leiguliðar og kotbændur 

fóru sjálfir á meðan bændur sendu vinnumenn sína í verin til þess að afla heimili matar og 

tekna (Lúðvík Kristjánsson, 1982). 

 

Fiskur skipti fólkið miklu máli og kom í stað kornmetis. Fiskur var einnig brúkaður sem 

gjaldmiðill í viðskiptum við kaupmenn og fyrir hann mátti fá innfluttar vörur. Verferðir voru 

langt í frá skemmtireisur. Urðu menn að ferðast yfir langa, háa og torfæra fjallvegi. Fljótlega 
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urðu til sérstakar verleiðir yfir hálendið. Ferðir þessar gátu tekið marga daga og staðfest að 

vermenn hafi orðið úti á þessum torleiðum í svartasta skammdeginu eða komist við illan leik 

til byggða. Sumir voru þó svo heppnir að búa að því að hafa hest með í för. Í kringum þessar 

ferðir spunnust þjóðsögur þar sem margir þeir sem ekki skiluðu sér til byggða áttu að hafa lent 

í tröllshöndum eða komið fyrir kattarnef af útilegumönnum. Í þessum ferðum var það aðeins 

hreysti og ráðasnilld sem gat bjargað vermönnum frá ógnaröflum sem þeir glímdu við á 

ferðum sínum (Andrea Sigrún Harðardóttir, 2002). 

 

4.1. Aðbúnaður í verum  

Í blönduðum verum og heimverum tíðkaðist að vermenn gistu á bæjunum í kring eða bændur 

sáu um að útvega gististað. Í útverum voru hinsvegar sérstakar verbúðir. Stærð búðarinnar fór 

eftir gerð skipsins sem gert var út í verstöðinni. Tíðkaðist að ein skipshöfn hefði eina verbúð 

útaf fyrir sig. Veggir verbúðarinnar voru hlaðnir úr torfi og grjóti. Þakið var úr sperrum og 

yfir þær lagt torf. Dyr voru ýmist á gafli eða hlið. Eini gluggi verbúðarinnar var skjár á þaki 

eða þá yfir dyrum. Byggingarlag verðbúðar líktist útihúsum á sveitabæjum. Í flestum tilvikum 

voru stutt göng inn af dyrum. Inn af þeim tók við aðalvistarveran sem var sjálf búðin, þar sem 

verbúðarmenn höfðust við. Ekki var verbúðin hólfuð niður, heldur opin og rúmstæðin gerð úr 

torfi og grjóti meðfram veggjum. Í stærri verbúðum var oft autt rúm innaf búðinni og kallaðist 

kór.Verbúðarmenn deildu rúmum eða bálki eins og það var kallað. Var það í höndum 

formanns að velja hvaða tveir og tveir menn lágu saman. Þeir skiptu svo með sér verkum, 

hvort sem það var að sækja vatn, eldivið eða sjá um lampann í verbúðinni. Önnur tilfallandi 

verk voru t.d. að elda mat og hita kaffi í morgunsárið. Kjásarhaldari var sá sem tæmdi 

hlandkoppa verbúðarmanna. Til þess að komast að í verbúð, varð að fylgja mönnum ákveðinn 

skammtur af fæði. Reglur voru þær að hverjum manni yrði að fylgja kjöt, rúgur, feitmeti, 

harðfiskur og sýra. Þessi kostur var kallaður mata. Yfir daginn fengu verbúðarmenn eina heita 

máltíð, soðninguna. Áður en farið var á sjó fengu verbúðarmenn sér að éta en ekki tíðkaðist 

að taka með fóður í róðra, nema þá einn blöndukút með sýru. Eftir túr, þegar búið var að 

draga bát í land beið þeirra saðning, var það í hlutverki fanggæslunnar að matreiða hana. Er 

menn höfðu étið nægju sína var gengið frá skipinu og aflanum. Fanggæslan var kona sem 

þjónustaði vermenn. Hún þvoði þvott, bjó um rúm, sá um matseld og þreif. Á Suðurnesjum 

voru þessar konur nefndar hlutakonur (Lúðvík Kristjánsson, 1983).  

Vermenn klæddust skinnklæðum sem hlífðarfatnaði. Í Íslenskum sjávarháttum III, segir 

Lúðvík Kristjánsson svo frá að tíðkast hafi að kenna piltum að sauma sér klæði úr skinni strax 
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að lokinni fermingu. Þó svo að konur hafi fengist við skinn má víst telja að það hafi verið 

karlmannsverk. Í fötin var brúkað sauðskinn en nautshúð í skógerð, þó kom fyrir að skór væru 

gerðir úr hákarlaskráp, þá ef hann fékkst. Um sjóklæðin má segja að þau hafi verið stakkur 

sem náði niður á mið læri og brækurnar best heppnaðar ef náðu þær upp undir hendur. Þó 

voru til margvíslegar gerðir af sjóbuxum sem kallaður voru nöfnum eins og skóbrók, ilbrók 

og sólabrók. Saumaðir voru leðurskór við skóbrókina en ilbrókin saumuð saman að neðan á 

meðan sólabrókinni var hafður sóli í stað skós. Sjóskór voru svo notaðir við sólabrækur sem 

og ilbrækur. Skinnklæðum varð að halda mjúkum og voðfelldum, til þess voru þau reglulega 

mökuð feiti. Í verkið notuðu menn lifur og til að ná sem bestum árangri varð hún að vera ný 

og mátti helst ekki vera mjög feit. Bestu útkomuna fengu menn ef þeir komust yfir skötulifur, 

en hrálýsi var notað í hallæri og þótti ekki eins gott. Svo má geta þess að selspik þótti skila 

góðum árangri. Eftir að klæðin höfðu verið mökuð voru þau samanbrotin og sett undir farg í 

rúman sólarhring. Eftir það voru þau þurrkuð í tvo þrjá daga. Uppúr 1870 fóru menn að leggja 

skinnklæðum sínum og með tímanum hurfu þau úr sögunni. Í staðinn komust í tísku 

olíustakkar og klæði úr öðrum efnum. Í köldum veðrum og vistarverum voru vettlingar 

ómissandi og tíðkaðist að vermenn kæmu með nokkur pör með sér. Við róður þófnuðu 

vettlingar eins og svo var kallað og urðu vel rónir vettlingar næsta vatnsheldir. Á höfði í róðri, 

báru menn hettu en síðar kom hattur til sögunnar. Algengt var að sjóhattar væru innfluttir og 

framleiddir úr lérefti (Lúðvík Kristjánsson, 1983). 

 

4.2. Dægradvöl 

Ef veður voru válind og vond, eða beita ekki til staðar urðu menn stundum að halda til í 

verbúðunni svo dögum skipti. Ekki fengu menn frí eða sváfu út, því þó ekki væri róið urðu 

menn að fara á fætur eins og róðradagur væri. Notuðu menn m.a. tímann til þess að rölta á 

milli verbúða og þeir sem bjuggu stutt frá heimilum sínum brugðu sér þangað væri útlit fyrir 

langa landlegu. Einnig varð að sinna ýmsum öðrum skyldustörfum s.s. að hlaða fiskgarða og 

byrgi, saltfisktóftir og hreinsa grjót úr vörum. Menn gerðu að klæðum sínum væri þess þörf, 

hnýttu reipi úr hrosshári og ullarbandi og þegar net komu til sögunnar voru þau hnýtt og bætt. 

Aðrir kembdu ull og prjónuðu á meðan aðrir smíðuðu ýmsa gagnlega hluti úr rekavið eins og 

búsáhöld fyrir heimili eða í sölu.  

Til þess að drepa tímann gripu menn í spil. Vinsælast var vist og treikort en alkort var spilað 

um allt land. Upp úr 1900 urðu lomber og lander vinsæl spil. Ef ekki var spilað glímdu menn 

með afli, og voru krumla og krókur vinsælast. Á meðan bjart var og menn höfðu tíma fyrir 
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dægradvöl, glímdu menn á sérstökum stað við verstöðina, en verstöðvarglíma er þekkt frá því 

á 17. öld. Þá tíðkaðist að áhafnir glímdu sín á milli meiri háttar bændaglímur. Ástæða þess að 

glímunni var gefið nafnið bændaglíma er sú að fyrirliðar áhafnanna voru iðulega nefndir 

bændur og oftast voru það formenn sem fóru fyrir sínum liðum. 

Þegar ekki gaf á sjó stunduðu menn ekki aðeins glímu sér til dægrastyttingar. Aðrar aflraunir 

voru einnig vinsælar. Víða við verstöðvar mátti finna svo kölluð tök þar sem menn reyndu afl 

sitt. Þá átti að lyfta grjóti upp á stall en það var ekki hlaupið að því að ná tökum á þeim, 

sökum þess að steinarnir voru hnöttóttir í laginu. Sá sem aðeins réði við Amlóða gat allt eins 

átt von á því að vera ekki ráðinn á bát. 

Í verstöðum sem og á sjó var kveðskapur vinsæll sem og víða annarsstaðar á landinu. 

Algengasti kveðskapurinn var formannavísur, svo vermannatölur, hásetavísur ásamt 

skipavísum (Andrea Sigrún Harðardóttir, 2002).  

 

5. Greining 
Markmið greiningarvinnunnar er að átta sig á eiginleikum landslagsins sem unnið er með til 

þess að unnt sé að nýta sér styrkleika þess í hönnun á svæðinu. Til þess að greina landslag er 

gott að brjóta upp þá heild sem myndar landslagið og greina einstaka þætti fyrir sig. Greindir 

voru lauslega náttúrufarslegir þættir, eins og jarðfræði, gróðurfar, veðurfar og fuglalíf. Saga 

svæðisins var tekin fyrir ásamt minjum og legu landsins, en þessir þrír þættir eru mikilvægir 

þar sem hönnun svæðisins þarf að taka mið af þeim. Einnig var unnin rýmisgreining þar sem 

helstu rými svæðisins voru kortlögð. 
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5.1. Lega lands 

Hæsti punktur Vogastapa er 64 metrar yfir sjávarmáli, en brún Brekkuskarðs er í 45m y.s sem 

gengur bratt niður í átt að hafi. (sjá mynd 11) Á myndum 9 og 10 má sjá þrívíddarlíkan af 

skipulagssvæðinu sem sýnir legu þess. 

 

 
Mynd 9- Lega skipulagssvæðis (Gunnar Óli) 

 
Mynd 10- Lega skipulagssvæðis (Gunnar Óli) 

 
Mynd 11- Lega skipulagssvæðis (Gunnar Óli) 
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5.2. Rýmisgreining 

Unnin var rýmisgreining á svæðinu og var meðal annars notast við greiningaraðferð Kevin 

Lynch (sjá kafla 2.3 Aðferðir), en valdar voru út þær greiningaraðferðir sem henta 

skipulagssvæðinu. Þessi greining kallar fram helstu rými, leiðir, skil og kennileiti sem hægt er 

að notast við í hönnunarferlinu (1960). 

 

5.2.1 Leiðir 

Helstu leiðir innan svæðisins eru Stapagata, gatan niður Brekkuskarð og Kvennagönguskarð. 

Einnig liggur torfær stígur meðfram hlíðinni sem kallast Hamrastígur. 

 

 
Mynd 12 – Rýmisgreining – leiðir (Gunnar Óli)
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5.2.2 Skil 

Brött hlíðin og ströndin mynda skil og geta bæði virkað sem einskonar tálmar (e. barriers). 

Skil geta bæði verið hindranir og tækifæri til að nýta fjölbreytilegt landslag í hönnunarvinnu. 

 

 
Mynd 13- Rýmisgreining – skil (Gunnar Óli) 
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5.2.3 Svæði 

Þessi greining flokkar svæði eftir landslagseinkennum þeirra. Mynd 14 hólfar landslagið niður 

í þrjá flokka: slétt mólendi með sendnu undirlagi, bratta hlíð og lítt gróinn mel. 

 

 
Mynd 14 - Rýmisgreining – Svæði (Gunnar Óli) 
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5.2.4 Kennileiti 

Kennileiti eru ákveðin stök í landslagi sem standa upp úr umhverfi sínu og er eftirtektarverður 

og fólk man eftir (Lynch, K.,1960). Á skipulagssvæðinu má telja Vogastapa sem kennileiti, en 

hann hefur svipað gildi fyrir íbúa Voga eins og Esjan hefur fyrir Reykvíkinga (Ómar Ívarsson 

og Þráinn Hauksson, 2009). Einnig má flokka Hólmann sem kennileiti, sem og skrokkinn af 

innrásarprammanum sem liggur við Langasker (sjá mynd 15). 

 

 
Mynd 15- Rýmisgreining – Kennileiti (Gunnar Óli) 
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5.2.5 Útsýnisstaðir 

Mynd 16 sýnir þrjá útsýnisstaði. Vissulega eru fleiri útsýnisstaðir á Vogastapa, en þeir sem 

hér eru merktir á mynd eru þeir mikilvægustu. Á Hólmanum er ekki víður sjóndeildarhringur, 

en þaðan er fallegt að horfa meðfram Vogastapa og út á Faxaflóa og finna nándina við hafið. 

Mynd 17 sýnir útsýni frá einum af útsýnisstöðunum. 

 

 
Mynd 16 – Útsýnisstaðir (Gunnar Óli) 

 
Mynd 17 - Útsýni frá Vogastapa (Gunnar Óli)



 24 

 

5.3. Ströndin 

Mestur munur á flóði og fjöru hérlendis er að jafnaði við Faxaflóa og Breiðafjörð, en hann 

nemur yfirleitt 3.5-4m á meðal stórstreymi. Munur á meðal stórstreymisfjöru og flóði í 

Reykjavík er 1.7m (Landhelgisgæsla Íslands 2006). Eins og mynd 18 sýnir þá getur flætt yfir 

sundið út í Hólmann. Mikilvægt er að taka mið af sjávarföllum við hönnun á verbúðarsafni 

t.d. þegar ákveða á staðsetningu á lendingum báta. 

 
Mynd 18 – Munur flóðs og fjöru (Gunnar Óli) 

 
Mynd 19 - Munur flóðs og fjöru (Gunnar Óli)
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5.4. Saga og búseta 

Þegar gengið er niður bratta, hlykkjótta götuna niður Brekkuskarðið birtist fyrir augum manns 

Hólmabúðir. Greinilegt er að hér hefur verið mikið líf og hér hefur eflaust verið veiðistöð um 

margar aldir, en saga þeirra er nú glötuð. Þó nokkuð er þó vitað um sögu Hólmans síðan 

1830-1940, þegar hið svonefnda anlegg rís. Anlegg var það sem menn nefndu salthúsið og 

fiskitökuhúsið sem P. Chr. Kundtzon lét reisa. (Árni Óla, 1961) Á loftum þessara húsa munu 

hafa verið bækistöðvar aðkomusjómanna, en sjálfir gerðu þeir sér grjótbyrgi þar sem fiskurinn 

var saltaður. Saltið fengu þeir aðflutt á skútum á sumrin, á sama tíma og fiskurinn var sóttur. 

Á svæðinu er skrokkur af innrásarpramma sem bandamenn smíðuðu til þess að flytja herlið 

sitt til Frakklands. Þegar komið er út í Hólmann er hann nokkuð stór og hringlaga og þar má 

finna margar leifar af mannvirkjum fyrri tíma. Fyrst er þar grunnur undan stóru húsi, sem 

líklega hefur verið fiskitökuhús og íbúðarhús umsjónarmannsins sem þar var. Þetta hús hefur 

verið um 15 metrar á lengd og breidd. Þar hjá er grunnur undan öðru húsi og þar mun hafa 

verið salthúsið, sem tók 2000 tunnur af salti. Steinstéttir eru umhverfis þessi hús sem gætu 

hafa verið nýttar til þess að breiða út fisk. Fremst á Hólminum eru rústir af grjótbyrgjum, þar 

sem vertíðarmenn hafa saltað fisk sinn. Hefur sjórinn brotið nokkuð af þessum byrgjum niður 

í gegn um tíðina og ekki er hægt að sjá hve mörg þau hafa verið, en þó standa heillegar tóftir 

af sumum. Þarna er að finna leifar af miklum grjótgörðum. Tvö svæði á stærð við meðal 

kálgarð eru þar afgirt með grjótgörðum, sem gætu hafa verið nýtt sem bátaskýli, en þangað 

höfðu bátar verið dregnir inn í skjól þegar illa viðraði. Þessi rétt eða skýli hafa verið rétt við 

lendinguna innan á Hólmanum, en síðan var önnur lending utan á honum. Seinustu 

útgerðarmenn á svæðinu á meðan anleggið var og hét, voru bændur úr Kjós, af Kjalarnesi, 

Seltjarnarnesi og úr Reykjavík (Árni Óla, 1961). Það er talið að þeir hafi gert út á 18 bátum á 

þeim tíma og ef áætlað er að jafnaði séu um sjö menn á hverju skipi verða það 126 manns. 

Síðan má telja landverkafólk og má ætla að þegar mest var hafi verið þarna á bilinu 140-150 

manns (Guðmundur Björgvin Jónsson, 1987). 
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Mynd 20 - Verstöðvar á suð-vesturhorni (Lúðvík Kristjánsson, 1982) 

Þurrabúð rís fyrst í Hólmi árið 1830. Bjarni Hannesson hét sá er þar bjó fyrstur, en hann lést 

árið 1844. Kona hans, Valgerður Þórðardóttir, giftist síðan Guðmundi Eysteinssyni sem var 

vinnumaður hjá þeim og bjuggu þau í Hólmabúðum fram til ársins 1848. Það er á þessum 

tíma sem Knudtzon byrjar að byggja anleggið og leggur hann undir sig Hólmabúðir eftir að 

Guðmundur fer þaðan. Á þessum tíma tóku kaupmenn að hugsa um að tryggja sér þann mikla 

fisk sem barst að landi á Suðurnesjunum og greiddu þeir mönnum utan af landi sem vildu gera 

út á vertíð, en mynd 20 sýnir verstöðvar á suð-vesturlandi.  

Vorið 1876 fluttist Stefán Valdimarsson Ottesen í Hólmabúðir og bjó þar til 1882. Þá var 

mjög farið að draga úr útgerð á svæðinu og árið 1898 tók við Björn Guðnason og var 

væntanlega seinasti stöðvarstjóri í Hólmi. Seinasti maður sem þar bjó, var Elís Pétursson og 

var hann þar í aðeins eitt ár, en eftir þann tíma fara engar sögur af stöðinni og munu húsin 

hafa verið rifin um aldamót, efnið flutt í burtu og eftir stóðu grunnar og hálfhrunin fiskbyrgi. 

(Guðmundur Björgvin Jónsson, 1987) 

Seinasti aðkomumaðurinn, eða útlendingurinn eins og þeir voru kallaðir í Vogum, sem gerði 

út frá Hólminum var Haraldur Böðvarsson, kaupmaður á Akranesi. Hann eignaðist fyrsta 

vélbát sinn Höfrung árið 1908 og gerði hann út frá Vestmannaeyjum. Þetta var 8 tonna bátur 

og Haraldi leist ekki á að gera út þaðan, en taldi hann Hólmabúðir henta vel sem útgerðarstað 

fyrir sig. Þar var gott lægi fyrir litla vélbáta innan við Hólminn og ef illa viðraði var hægt að 

draga bátinn á land. Þegar Haraldur flutti var gamla verstöðin komin í eyði fyrir löngu, en þar 

reisti hann og stundaði útgerð í þrjú ár, en flutti síðan til Sandgerðis.  
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Mynd 21 – Brekka árið 1928 (Guðmundur B. Jónsson, 1987) 

 

Á undirlendinu meðfram Stapanum eru rústir af tveimur býlum sem upphaflega voru 

þurrabúðir, en urðu að grasbýlum. Annað þeirra hét Brekka (sjá mynd 20) sem var reist af 

Guðmundi Eysteinssyni þegar hann fór frá Hólmabúðum árið 1848 og bjó hann þar fram til 

1861. Eftir það voru þó nokkrir ábúendur sem stöldruðu við í stuttan tíma, áður en 

Guðmundur Jónsson fluttist þangað árið 1869 og bjó þar í 30 ár. Árið 1899 komu þangað 

hjónin Pétur Jónsson og Guðlaug Andrésdóttir ásamt sex börnum sínum. Pétur bjó í Brekku til 

dauðadags árið 1916 og ekkja hans bjó þar eitt ár eftir dauða hans, en þá tók tengdasonur 

hennar Magnús Eyjólfsson við búinu og bjó þar til ársins 1930. Greinilega má sjá vel hlaðinn 

stofuvegg bæjarins uppistandandi. (Árni Óla, 1961) 

5.5. Náttúrfar  

5.5.1 Jarðfræði 

Jarðfræði Sveitarfélagsins Voga einkennist fyrst og fremst af dyngjuhraunum sem runnu við 

lok ísaldar fyrir um 10.000 árum, en þau eru ýmist úr basalti eða andesíti. Hraunin eru yfirleitt 

slétt og er yfirborðið reipótt og þægilegt yfirferðar (helluhraun). Dyngjan sem hraunið í 

sveitarfélaginu á upptök sín í er rétt norðan Fagradalsfjalls. Hraunskjöldurinn sem 

dyngjuhraunið myndar heitir Þráinsskjöldur, nær hann frá Vogastapa til Kúagerðis, eða um 

alla Vatnsleysuströndina. 
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Vestast í hreppnum við ströndina eru grágrýtishraun frá síðasta jökulskeiði. Þar er m.a. 

grágrýtisstapinn Vogastapi. Yngsta hraunið í landi sveitarfélagsins er Arnarseturshraun eða 

hraunið úr Gíghæð, sem rann árið 1226. Það er yngst á Reykjanesskaga ásamt hraunum út á 

Reykjanesi. Arnarseturshraun teygir sig rétt inn á land sveitarfélagsins og endar í 

Snorrastaðatjörnum, sem einnig eru nefndar Vatnsgjár, sbr. landamerkjabréf frá 1889. 

Næst yngst er Afstapahraun sem rann árið 1151. Við ströndina gengur hraunið yfirleitt í sjó 

fram og myndar hraunfjörur. Hraunkanturinn er spölkorn út frá ströndinni enda var 

sjávarstaða lægri þegar hraunið rann (Ómar Ívarsson, Þráinn Hauksson, 2009). 

Sendið undirlag er á skipulagssvæðinu, en þegar út í Hólminn er komið er undirlendi grýtt. 

5.5.2 Gróðurfar 

Gróðurfar á skipulagssvæðinu einkennist af lítt grónum mel á Vogastapa, en er gengið er 

niður Brekkuskarð og að Hólmanum er mólendi ríkjandi, en þar vex einnig hvönn (Angelica 

archangelica). 

5.5.3 Veðurfar 

Ársmeðalhitinn í Vogum er frekar hár sé miðað við landsmeðaltal, eða 4,6 gráður samkvæmt 

meðaltali fyrir árin 1961-2006. Árssveifla hitans er ekki mikil eða um 10 gráður, og stafar það 

af hafrænum áhrifum .Þessi hafrænu áhrif koma einnig fram í því að hlákur eru algengar að 

vetrarlagi. Úrkomusamt er í Vogum, en ársúrkoma er yfir 1200mm sé miðað við meðaltal 

fyrir árin 1961-2006 (Ómar Ívarsson, Þráinn Hauksson, 2009). 

5.5.4 Fuglalíf 

Strandlengjan frá Kálfatjörn að Vogastapa er mjög áhugaverð vegna fjölbreytts fuglalífs að 

vetrarlagi. Mikið útfiri er þar og þangfjörur með lónum og pollum. Þarna er mikið af 

æðarfugli, stokköndum og fleiri andategundum. Lítið er af vaðfuglum en þó ber nokkuð á 

stelkum. Við Vogastapa eru brattar og brimasamar fjörur. Þar er eina fuglabjargið í hreppnum 

en þar er fýlabyggð. 

Nokkuð mikið er um farfugla og fargesti sem stoppa í fjörum vor og haust (Ómar Ívarsson, 

Þráinn Hauksson, 2009). 
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5.6. Minjar 

Skipulagssvæðið er ríkt af sögu sem hægt er að lesa í landslaginu sjálfu. Mikið er af minjum á 

svæðinu eins og sést á mynd 22, en að sögn Agnesar Stefánsdóttur, deildarstjóra 

skipulagsmála hjá Fornleifavernd ríkisins er ekki búið að rannsaka neinar af þeim. Úti á 

Hólmanum eru greinilegar minjar Hólmabúða, bæði grjóthleðslur, varir og húsgrunnar. 

Veggir bæjarins Brekku standa enn greinilega og eru í góðu ásigkomulagi. Rétt við hann er 

vatnsbrunnur sem einnig er vel farinn. Ekki verða staðsettar neinar byggingar innan 20m 

radíus frá Brekku. Þær forsendur eru gefnar við gerð þessa verkefnis að mögulegt væri að 

rannsaka og skrá þær fornminjar sem er á svæðinu og ef leyfi fornleifaverndar liggur fyrir 

væri hægt að endurreisa minjar, eins og t.d. Brekku og húsin á Hólmanum, á grunnum sínum, 

líkt og gert var í Ósvör í Bolungarvík. 

 

<  
Mynd 22 – Minjakort (Gunnar Óli-byggt á teikn. Ómars Smára Ármannssonar)
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6. Hönnun 

6.1. Markmið 

Við hönnun á svæðinu er leitast eftir því að skapa lifandi safn sem gestir ganga inn í. Safninu 

er ætlað að segja sögu, gera gestum kleyft að taka þátt í lífi sjómannsins og kynnast 

verkmenningarsögu þjóðarinnar. Skipulag svæðisins á að sýna uppröðun bygginga á rökréttan 

hátt samkvæmt notagildi þeirra og ætti því að geta virkað sem raunveruleg verstöð. Hönnunin 

þarf einnig að henta vel fyrir gesti og er nauðsynlegt að skapa rými þar sem þungamiðja 

svæðisins er. Í þessu rými myndast lífið á milli húsanna, þar sem allar byggingar svæðisins 

vinna saman að því að skapa þægilegt rými sem fólki líður vel í .Safnið þarf að vera lifandi og 

veita gestum upplifun sem þeir fá hvergi annars staðar. Því er hægt að ná fram með því að 

örva safnagesti t.d. með lykt, mat, sögum og að leyfa þeim að taka þátt. 

Safninu er ætlað að gegna hlutverki fræðaseturs um horfna starfshætti fyrri alda. Hönnun 

svæðisins er ætlað að auka ferðamannastraum í Sveitarfélagið Voga og skal leitast eftir því að 

tengja starfsemina við bæinn sjálfan. Nálægð svæðisins við Keflavíkurflugvöll er stór 

kostur,en um Reykjanesbrautina fara hjá hundruð þúsunda ferðamanna árlega og ætlunin er að 

fanga einhverja þeirra. 

6.2. Aðkomusvæði 

Aðkoma svæðisins er um gamla Keflavíkurveginn sem í dag er holóttur malarvegur (sjá 

viðauka-Yfirlitsmynd 1:5000). Hann þarf að laga til að þola aukna umferð. Möguleiki væri að 

gera veginn einnig færan að Reykjanesbæ og tengja safnið þannig við Víkingaheima þar sem 

sjóskipið Íslendingur er m.a. geymdur. Tenging þessi gæti styrkt svæðið sem heild fyrir utan 

það að auka fjölbreytileikann. Í dag er ekið frá Vogum upp á Vogastapa þar skipulagstillagan 

sýnir bílastæði fyrir 32 bíla og tvær rútur. (sjá viðauka, Yfirlitsmynd-1:2000). Ef aðstæður 

krefja, má vel stækka þetta aðkomusvæði. Norðanmegin á bílastæðinu er rými fyrir rútur til 

þess að hleypa farþegum út ef þeir kjósa að vera sóttir í Voga. Holtagróður og grjót skal vera í 

beðum bílastæðisins í samræmi við umhverfið í kring. Við bílastæðið verður staðsett skilti 

með upplýsingum um safnið sem er ætlað að kalla á ferðamenn og draga þar með athyglinni 

að staðnum. Bílastæðið er haft nær gamla Keflavíkurveginum heldur en fornu þjóðleiðinni því 

hugmyndin er að fólk komi gangandi að hinum gamla tíma og upplifi að sjá verbúðina sem 

eina heild þegar komið er fram á Stapabrún. 
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6.3.  Göngustígar 

Þegar gengið er af bílastæðinu tekur við malarstígur sem leiðir gestinn upp á Stapann og þar 

blasir við útsýni yfir Voga og út á Faxaflóa. Rétt áður en gengið er að Stapagötunni er 

fræðsluskilti sem segir gestum að þeir eru að nálgast forna þjóðleið og verbúðarsafn. Skiltið 

segir frá sögu svæðisins og þjóðsögum sem tengjast Vogastapa. Eftir að komið er fram á 

Stapabrún er gengið niður bratt Brekkuskarðið, en gönguleiðin liggur í auðveldasta mögulega 

farveginum, en sú leið var mæld með GPS tæki.(sjá viðauka Vettvangsmæling og hnitakort) 

 
Mynd 23 - Brekkuskarð- fyrirhugaður aðkomustígur (Gunnar Óli) 

Þrátt fyrir það gæti þurft að útfæra leiðina til þess að auðvelda fólki gang þar niður t.d. með 

tröppum á bröttustu köflunum. Vegalengdin frá bílastæðinu á safnasvæðið sjálft er 320m. Það 

eru tvær ástæður fyrir því að leiðin er ekki styttri en raun ber vitni, annarsvegar er nauðsynlegt 

að vernda Stapagötuna og varast að gengið sé of nærri henni. Hinsvegar er gönguleiðin stór 

hluti af upplifun svæðisins (sjá kafla 6.6.1. Upplifun). 

 

Innan safnsins liggur malarklæddi stígurinn og endar við fræðsluskilti áður en komið er út í 

Hólmann (sjá viðauka-Afstöðumynd 1:500). Enginn ákveðinn stígur er út í Hólmann, en þar 

getur flætt yfir sundið sem tengir Hólmann við landið. Að hafa torfært þangað yfir gefur 

svæðinu á Hólmanum meira gildi og gerir það enn meira spennandi fyrir gesti. 

Milli húsanna eru lagðar náttúruhellur til að tengja þau saman og í leiðinni mynda þau rými 

þar sem fólk getur hópast saman. 

Einnig er mögulegt að hafa aðkomu að svæðinu frá höfninni á Vogum með því að bjóða upp á 

bátsferðir þaðan og út í Hólmann (sjá kafla 6.4. Tenging við Voga).  

 

6.4. Skipulag verbúðarsvæðis  

Skipulag svæðisins gerir ráð fyrir að allar byggingar á svæðinu myndi eina heild og að 

tilgangur þeirra fléttist saman einskonar í atburðarás (sjá viðauka–Afstöðumynd-1:500). Við 
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hönnun svæðisins er nauðsynlegt að hugsa eins og vermaður og sjá fyrir sér samhengi milli 

bygginga til þess að flæðið milli þeirra sé eðlilegt. Hægt er að taka sem dæmi að lent sé í 

vörinni með fullfermi af fiski.  

- Bátinum er brýnt og hann skorðaður.  

- Menn á spilrá að hífa bátinn.  

- Þá er stutt að fara með fiskinn og gera að honum.  

- Einnig er skammt í salthúsið, þurrkreitinn og eldsmiðjuna.  

 

Sjóbúðin tekur mið af eðlilegu flæði vinnu og athafnalífs. Auk þess að þjóna þessum tilgangi 

er leitast við að láta húsin skapa rými sem mynda heild og skemmtilegt svæði fyrir gesti. 

Heildar skipulag svæðisins tekur mið af því að skapa upplifanir hvert sem maður fer. Þegar 

gengið er um svæðið er alltaf eitthvað sem örvar skynfæri manns, hvort sem það er lyktin af 

þaranum, eða lýsisbrælu, lætin frá eldsmiðjunni, bragðið af hákarlinum, fallega hlaðið hús eða 

upplifunin af því að klæðast skinnfötum að gömlum sið. 

 

6.4.1 Þurrkhjallar 

<<< 

Tvennskonar gerðir af þurrkhjöllum verða á svæðinu. 

Annarsvegar þurrkhjallur með þaki (sjá viðauka–Þurrkhjallur) 

Þurrkhjallur og hinsvegar einfaldari gerð með engu þaki (sjá 

mynd 25). Þurrkhjallurinn nýtist þannig að fiskur er flakaður og 

hengdur á rár þar sem hann þornar og harðnar. Hákarlahjallur er 

staðsettur við hliðina á þurrkhjallinum, en hann er með sama 

byggingarlagi og þurrkhjallurinn. Hákarlalykkjur eru hengdar 

upp á rá í hákarlahjallinum, en hákarlalykkjur eru hákarlabitar 

með lykkju í gegn. Þar eru þær látnar hanga í sjö til níu 

mánuði, en það er talið hæfilegt til þess að hákarlinn verði 

öruggur til neyslu. Nauðsynlegt er að staðsetja þurrkhjalla þar sem vindur blæs, en best þykir 

að þeir séu úti á tanga eða skeri, líkt og litli hjallurinn, þar sem flugan nær síður þangað yfir. 

Tveir hjallar eru staðsettir móts við aðkomustíginn, (sjá viðauka – Skipulag verbúða–Brekka) 

beint upp í vindáttina, en það gerir það að verkum að lyktin tekur á móti gestum þegar gengið 

er inn á svæðið. Við hákarlahjallinn er fólki boðið að gæða sér á nokkrum bitum. 

Mynd 24 - Staðsetning þurrkhjalla 

(Gunnar Óli) 
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Mynd 25 - Einfaldur þurrkhjallur (Gunnar Óli, unnin mynd úr Ísl. Sjávarh.) 

 

6.4.2 Eldsmiðja 

 

Í eldsmiðju eru smíðaðir munir sem eru nauðsynlegir fyrir 

útgerðina eins og veiðarfæri, hnífar, önglar og fleira. Eldsmiðjur 

voru oftast hafðar nálægt verbúðinni þannig að stutt væri að fara. 

Byggingin er ekki stór, en þó nógu stór til þess að maður getur 

verið inni að smíða og pláss fyrir fólk til að horfa og fylgjast 

með. Gaflinn bak við smiðjubelginn er hlaðinn upp í mæni til 

þess að forðast eldhættu. Hvatt er til þess að eldmiðjan sé í 

notkun og gestum gefið tækifæri að hamra járnið meðan heitt 

er. 

6.4.3 Salthús 

 

Fiskur er flattur úti eftir að honum er landað og hann borinn inn í 

salthúsið þar sem hann er lagður í salt, annaðhvort í stæður eða í 

tunnur. Að fimm til sjö dögum liðnum er fiskurinn tekinn upp og 

slegið af honum saltið og saltaður upp á nýtt. Hann er látinn standa í 

þrjár vikur og breiddur til þerris á þurrkreitinn. Mikilvægt er að hafa 

salthúsin nálægt lendingu, til þess að ekki þurfi að bera fiskinn langa 

leið til verkunar. 

 

 

Mynd 26 - Staðsetning 

eldsmiðju (Gunnar Óli) 

Mynd 27 - Staðsetning salthúss 

(Gunnar Óli) 
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Mynd 28- Vermaður saltar fisk (Erlendur Sveinsson, 1988) 

 

6.4.4 Verbúð 

Verbúð er svefnhús vermanna og einnig vinnustaður þeirra í 

landlegum og brælu. Búðin er í laginu eins og verbúðartóft sem er að 

finna á Selatöngum, en burðargrind, hæð veggja og þaks er ágiskun 

höfundar. Inni í verbúðinni eru sagðar sögur, soðinn fiskur sem síðan 

er hægt að bjóða fólki að bragða á auk flatbrauðs með súru sméri sem 

var algengur skrínukostur. 

 

 

 

6.4.5 Kösunarkeröld 

Spelakassar eru klæddir að innan með striga og hákarlsbitar lagðir í lögum, um 50-70cm 

þykkum. Grjóti er síðan hlaðið ofan á kösina og hákarlinn látin kæsast. Staðsetning 

keraldanna er miðuð út frá því að vera nálægt hjöllunum og til þess að lyktin af þeim taki á 

móti ferðamanni þegar hann gengur inn sundið milli eldsmiðjunar og verbúðarinnar.  

 

6.4.6 Lýsiskjaggur 

Tunna úr timbri, bundin ýmist með járn-eða trégjörðum. Þar er lifur látin bráðna og lýsi 

myndast. Frá þessu leggur mikinn daun. 

 

Mynd 29- Staðsetning verbúðar 

(Gunnar Óli) 
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6.4.7 Spil 

Gangspil eru staðsett við varirnar tvær og eru notuð til þess að draga báta að landi. 

 
Mynd 30 - Gangspil- (Gunnar Óli -mynd unnin eftir teikn. í Íslenskum sjávarháttum) 

6.4.8 Brekka 

Gamli bærinn við Brekku verður endurbyggður. Forsendur þess 

eru að hann verði rannsakaður af fornleifafræðingum og að leyfi 

Fornleifaverndar ríkisins liggi fyrir. Það er mat höfundar að 

burðarveggir bæjarins séu ekki mjög illa farnir og þar af leiðandi 

tiltölulega lítið mál að laga þá. Möguleiki er að bjóða upp á 

veitingar í húsinu og hægt að selja þar allskyns muni. Sökum 

aldurs tóftarinnar er safnasvæðið skipulagt þannig engin bygging 

verði innan 20 metra frá henni. 

 

 

 

 

6.4.9 Timburhús á Hólmanum 

Timburhúsin á Hólmanum eru byggð á sömu forsendum og bærinn 

við Brekku, að leyfi fáist frá Fornleifavernd ríkisins. Húsin munu 

standa á hlöðnum grunni sem er til staðar í dag. Þessi hús er hugsuð 

sem einskonar bakgrunnur fyrir safnasvæðið sjálft og einnig til þess 

að vera sýnileg frá Vogum og Vogastapa. Milli húsanna liggur stétt 

lögð úr náttúruhellum. Húsin tvö og litli hjallurinn mynda saman 

skemmtilegt rými, þar sem fólk getur komið saman. 

 

Mynd 31 - Staðsetning Brekku 

(Gunnar Óli) 

Mynd 32 - Staðsetning timburhúsa 

(Gunnar Óli) 
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6.4.10 Vör 

Vör (skipalægi) er rudd uppsetningsleið fyrir báta. Grjót er hlaðið upp til beggja hliða sem 

dregur úr brimsogi á lendingarstað. Tvær varir eru skipulagðar á svæðinu, en mögulegt er að 

lenda víðar á flóði. 

 
Mynd 33 - Hlunnar í vör (Gunnar Óli, unnin mynd úr Ísl. Sjávarh.) 

6.5. Tenging við Voga 

Til þess að Sveitarfélagið Vogar fái sem mest út úr framkvæmd sem þessari er nauðsynlegt að 

tengja starfsemi hennar við bæinn sjálfan. Að bjóða upp á siglingar frá safnasvæðinu og út í 

Voga getur verið spennandi kostur, þar sem höfnin í Vogum getur virkað sem einskonar 

endastöð fyrir safnið. Rútur gætu hleypt fólki út við Vogastapa og sótt það við höfnina.Þegar 

fólkið er komið á staðinn eru líkur á að það gefi sér tíma til þess að rölta um og skoða. Þar 

væri skemmtilegt að búa til hafnarstemningu með markaði og veitingastöðum með 

sjávarréttum eða svipaðri starfsemi, þar sem ekki er víst að allir hafi smekk fyrir 

lyktarsterkum íslenskum mat. Einnig væri vel hægt að koma að safninu frá höfninni og væri 

það hentugt fyrir fólk sem á erfitt með að ganga niður brattann að safninu. 

 

6.6. Lifandi verbúðarsafn  

Til þess að lífga upp á safnið verður boðið upp á allskyns möguleika sem hvetja gesti til þess 

að taka þátt. Starfsfólk er klætt í skinnklæði og sinnir verkum líkt og vermenn gerðu þegar 

þeir voru í landi (sjá kafla 4.2.-Dægradvöl). Boðið verður upp á mat og brauð bakað á hlóðum 

sem gestir geta smakkað. Allir munir í safninu eru til þess að snerta og prófa. Hægt er að 

bjóða upp á keppni í glímu og leyfa fólki að spreyta sig á aflraunasteinunum. Ef fólk vill sýna 

hreysti sína er hægt að bjóða upp á að ryðja varir (hreinsa grjót úr vörum), en það var aðeins á 

færi sterkustu manna. Sögur verða sagðar á svæðinu, sungið og kveðnar vísur. Einnig er hægt 

að setja á svið leikrit meðal starfsfólks sem fléttar áhorfandann inn í. Samkvæmt Marie 

Blomster, eiganda járnaldarsafnsins Gerne í Svíþjóð er það vinsælast í safninu að fá að hamra 
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járn í eldsmiðju. Hægt er að bjóða upp á siglingar á trébátum og leyfa fólki að veiða  og róa. 

Möguleikarnir á að skapa atburðarrás á safnasvæðinu eru því miklir. 

6.6.1  Upplifun 

Upplifun safnagestsins hefst á grófum og hlykkjóttum Keflavíkurveginum þar sem hann ekur 

innanum úfið holtið. Á vinstri hönd blasir við fjallgarður Reykjanesskagans, en hægra megin 

rís Vogastapi upp úr sjónum. Þegar ekið er lengra blasir við bílastæði og í brekkufætinum er 

stígur sem liggur upp á Stapann. Gesturinn kemur úr rútunni og gengur eftir stígnum. Eftir 50 

metra tekur hann eftir því að á hægri hönd birtist Vogakaupstaður og í bakgrunni sést í fjöllin 

handan Faxaflóans.  

Þegar komið er upp á hæðina sér hann greinilega einhverskonar tröð sem vekur upp forvitni 

hans. Hann gengur áfram að skilti sem segir frá þessari tröð, sem heitir Stapagata og er í raun 

gömul þjóðleið. Safnagesturinn stendur á krossgötum og sér hvernig aldalöng umferð um 

götuna hefur mótað steinana líkt og þeir væru slípaðir. Hann lítur upp og finnur vindinn blása 

á móti sér en með honum berst greinileg reykjarlykt. Þegar hann er kominn framhjá 

Stapagötunni birtist grasi vaxinn tangi með tveimur húsum úti á Vogavíkinni.  

Þessi hús vekja upp forvitni hans sem hvetur hann áfram í átt að bröttu gili. Í fyrstu sér hann 

aðeins húsin úti á Hólmatanganum, en þegar hann gengur lengra niður birtist honum annar 

heimur, gamaldags hús úr torfi og grjóti blasa við og hann sér fólk safnast saman fyrir framan 

eitt þeirra. Gangan niður Brekkugil er ekki auðveld og á miðri leið nemur hann staðar til að 

hvíla sig. Þá finnur hann daufa lykt sem hann hefur aldrei fundið áður. Eftir að hafa náð 

andanum gengur hann síðasta spölinn niður á slétt land. Fyrir stafni er sendin fjaran sem 

lyktar af þara. Stígurinn sem hann gengur eftir tekur beygju milli tveggja húsa sem eru hlaðin 

úr grjóti.  

Þegar hann kemur í sundið milli húsanna finnur hann ægilegan fnyk koma á móti sér. 

Vindáttin hrifsar með sér sterka hákarlalyktina úr kösunarkeröldunum og það tekur gestinn 

nokkrar sekúndur að átta sig. Hann gengur þrjú skref áfram og heyrir glamur koma frá húsinu 

á vinstri hönd. Hann lítur inn og sér mann vera að hamra járn í eldsmiðjunni. Þar inni dvelur 

hann í nokkra stund í þungu og mettuðu loftinu þar til maður klæddur skinnskóm býður 

honum að prófa. Þarna upplifir gesturinn eitthvað sem hann hélt að hann mundi aldrei á sinni 

lífsleið gera. Þegar hann gengur út úr eldsmiðjunni sér hann breiðan hellulagðan stíg sem er 

greinilega miðsvæði safnsins. Þarna liggur fiskur á þurrkreitnum og fólk gengur inn og út úr 

húsunum.  

Eftir að hafa fylgst með tveimur mönnum reyna fyrir sér að lyfta aflraunasteinum, sér hann að 
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bátur stefnir inn víkina fullur af fólki. Báturinn siglir inn vörina og er dreginn á land með 

spili. Fólkið stekkur í land og virðir fyrir sér húsin og tekur eftir lyktinni. Gesturinn heldur 

áfram og gengur að hákarlahjallinum. Hann áttar sig á því að hann var hættur að taka eftir 

sterku lyktinni af hákarlinum. Við hjallana er honum boðið að smakka hákarl sem hann 

þiggur.  

Með sterkt bragðið í munninum lítur hann út á Hólmann og virðir fyrir sér timburhúsin sem 

hann sá glitta í frá Vogastapanum. Hann er eilítið forvitinn að skoða þessi hús og hyggst 

ganga yfir. Hann sér að sjórinn liggur yfir sundið og það er því ófært. Honum er sagt að það 

þurfi að bíða nokkra stund þar til fjarar út.  

Sú staðreynd að hann kemst ekki út í Hólmann strax, heldur þarf að bíða, vekur upp 

eftirvæntingu hjá honum. Hann nýtir þá tímann til þess að skoða sig um á svæðinu, hlustar á 

sögur og smakkar meira af þessum furðulega mat sem boðið er upp á.  

 

 
Mynd 34 - Dæmi um upplifun, maður að berja fisk- (Gunnar Óli unnin mynd eftir teikn. í Ísl. Sjávarh.) 

 

Eftir að hafa eytt dágóðum tíma á safninu er fært út í Hólmann á fjörunni. Hann gengur því 

yfir blautan sandinn og yfir í grænan hólmann. Þar sér hann minjar liðinna tíma og virðir fyrir 

sér húsin og notagildi þeirra. Hann sér að úr Hólmanum er trébátur við það að leggja úr vör 

þannig að hann stekkur til og klifrar um borð. Á leiðinni út í Voga virðir hann fyrir sér 

safnasvæðið. Eftir stutta siglingu lendir hann í höfninni þar sem er útimarkaður sem selur 

fiskmeti og allskyns varning. Eftir að hafa skoðað sig um þar gengur hann inn í rútuna sem 

bíður við höfnina. 
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7. Niðurstöður 
Niðurstöður þessa verks er lifandi minjasafn sem varðveitir sögu sjósóknar á Íslandi og lífsins 

við sjávarsíðuna. Lifandi, af því að gestir upplifa sig sem þátttakendur í lífi og starfi 

vermanna. Heimsókn í safn sem þetta er skemmtileg upplifun, eftirminnileg og fræðandi. 

Niðurstöðurnar liggja fyrir í teikningum og kortum sem fylgja í viðaukahefti. 

 

8. Umræða 
Við vinnslu þessa verkefnis kom fram að ekki var búið að rannsaka fornleifar á svæðinu nógu 

vel til þess að uppbygging geti átt sér stað eins og skipulag þessarar tillögu gerir ráð fyrir. Í 

vinnuferlinu kom upp sú hugmynd að tengja safnið á einhvern hátt við Víkingaheima í 

Reykjanesbæ og væri ef til vill hægt að bjóða upp á söguhring um nágrennið og tengja 

byggðirnar saman.  

Það er spurning hversu langt skal ganga í því líkja eftir fortíðinni. Er möguleiki að blanda 

saman aldursgerðum húsa eða þarf að einskorða sig algjörlega við einn ákveðinn tíma? 

Gaman var að komast að því að líf í verum hafi verið einskonar samskiptanet þessa tíma þar 

sem fólk kom víðsvegar að. Þaðan bárust fréttir landshorna á milli, þó hægt færu, 

nokkurskonar fésbók þess tíma. 

Ákveðið var að koma viðaukum fyrir í sér hefti sem er bundið í gorm. Það er gert til að 

auðvelda lestur og gefa möguleika á að skoða bæði greinagerð og tæknilegar útfærslur í hefti, 

samtímis sem eina heild. 
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9. Ályktanir 
Ferðaþjónusta er orðin ein af mikilvægustu atvinnugreinum þjóðarinnar og miklar vonir 

bundnar við hana á hverju ári. Undanfarin ár hefur aukin áhersla verið lögð á 

upplifunarþáttinn í ferðamennsku og sífellt eykst framboð á slíku. Vinsældir 

menningartengdrar ferðaþjónustu hefur sömuleiðis vaxið þar sem fortíðin er dregin fram og 

fólk fær nasaþef að fornri arfleið. Að bjóða upp á menningartengda ferðaþjónustu hérlendis er 

liður í því skapa sérstöðu Íslands út á við sem hefur verið unnið markvisst að með t.d. 

kynningarmyndböndum og öðru efni.  

 

Verbúðarsafn eins og lagt er fram í þessari tillögu myndi virka sem aðdráttarafl fyrir 

ferðamenn og skapa grundvöll fyrir líflegan ferðaiðnað á svæðinu. Það er ljóst að svæðið mun 

þjóna margvíslegum tilgangi, ekki aðeins að laða að ferðamenn, held nýtast sem fræðsla um 

horfna starfshætti og gefa innsýn inn í líf sjómanna í verum sem er mikilvægur kafli í sögu 

þjóðarinnar. Safninu mun örva fleira en eitt skilningarvit, sjón, heyrn, lyktarskyn, bragðskyn 

og snertingu, auk þess að örva ímyndunaraflið. Slík upplifun mun seint gleymast.  
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1. Viðaukar 
 
Fylgigögn verkefnisins er teikningahefti sem sýnir skipulagstillögur, uppdrætti og 
byggingateikningar. 
 

Teikningaskrá 
 
 
Yfirlitsmynd     Mkv. 1:5000   5. maí 2011  

Afstöðumynd - aðkoma   Mkv. 1:2000   5. maí 2011  

Yfirlitsmynd -núverandi   Mkv. 1:1000   5. maí 2011  

ástand, minjar  

Afstöðumynd     Mkv. 1:500   5.maí 2011  

Skipulag verbúðar - Brekka   Mkv. 1:200   5.maí 2011  

Skipulag verbúðar - Hólminn   Mkv. 1:200   5.maí 2011  

Vettvangsmæling og hnitaskrá  Mkv. 1:1000   5.maí 2011  

Eldsmiðja     Mkv. 1:50   5.maí 2011  

Þurrkhjallur     Mkv. 1:50   5.maí 2011  

Salthús     Mkv. 1:50   5.maí 2011  

Verbúð     Mkv. 1:50  5.maí 2011  

 


