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Hús Benedikts Gröndal, fyrsta formanns Hins íslenska náttúrufræðifélags (hin.is), fyrsta 

aðsetur náttúrugripasafns félagsins, sem síðar varð að Náttúrugripasafni Íslands (1951), þá 

Náttúrufræðistofnun Íslands (1965) og nú síðast vorið 2007, Náttúruminjasafni Íslands. Allar 

þessar þrjár stofnanir eru afsprengi HÍN og fóstraðar af félaginu. 

Saga Náttúruminjasafnsins er löng og merkileg og jafnframt átakanleg í þeim 

skilningi hve hinu opinbera hefur tekist óhöndulega til við að koma stofnuninni á laggirnar. Hér 

er auðvitað ekki aðeins átt við sýningaraðstöðu heldur og ekki síður aðra aðstöðu til að 

stofnunin geti starfrækt hlutverk sitt. Það hefur lengst af skort pólitískan vilja, víðsýni og þor.

Þann 7. maí árið 1887 var að frumkvæði Björns Bjarnarsonar stofnað Íslenskt 

náttúrufræðisfélag á Café Electrik í Kaupmannahöfn. Björn var einnig frumkvöðull að 

Listasafni Íslands (í október 1884) og varð síðar sýslumaður Dalasýslu (og fleiri sýslna) og 

alþingismaður. Félagið var stofnað til að koma upp náttúrugripasafni á Íslandi og hljóðaði 

önnur grein laga félagsins er svo: Aðaltilgangur fjelagsins er sá, að koma upp sem 

fullkomnustu náttúrugripasafni á Íslandi, er sje geymt í Reykjavík. 

Að stofnun Kaupmannahafnarfélagsins stóð einnig Stefán Stefánsson 

grasafræðingur og skólameistari, en er hann og Björn fluttu heim til Íslands þetta sama ár (1. 

september og 1. júlí) lognaðist Kaupmannahafnarfélagið út af en gripir sem safnað hafði verið 

voru sendir heim til Íslands. Björn var jafnframt einn helsti vhatamaður að stofnun Listasafns 

Íslands.

Á tímabilinu 1889-2008 var náttúrugripasafnið til húsa á 8 stöðum í Reykjavík. 

Blómaskeiðið var 1908-60 þegar það var í Þjóðmenningarhúsinu eins og það heitir nú. HÍN 

afhenti ríkinu safnið ásamt byggingarsjóði með skilyrðum árið 1947. Frá 1967 var safnið 

vegum NÍ á Hlemmi þar til vorið 2008 þegar öllu var lokað. NMSÍ stofnað vorið 2007 en engin 

sýningaraðstaða – bara skrifstofa og 2-3 starfsmenn hið mesta. Einn sérfr. starfandi frá maí 

2012 til ársloka 2012. Enginn virkur starfsmaður frá janúar í ár fram til 1.9.2013.
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Hinn lagalegi rammi starfseminnar hvílir á tveimur lögum. Annars vegar 

Safnalögum nr. 106/2001 sem Björn Bjarnason, þáv. mennta- og 

menningarmálaráðherra, hafði framgöngu um, og hins vegar lög nr. 35/2007 

um Náttúruminjasafn Íslands. 
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Ekki þarf að fjölyrða um mikilvægi náttúru Íslands fyrir ferðaþjónustugeirann 

og efnahag landsins. 

Mynd A: HVAÐAN KOM HUGMYNDIN AÐ ÍSLANDSFERÐ (%)

Eins og í fyrri könnunum Ferðamálastofu nefndu flestir svarenda náttúruna og 

landið þegar spurt var hvaðan hugmyndin að Íslandsferð kom. Margir nefndu 

vini og ættingja, netið og fyrri heimsókn. Aðrir þættir höfðu minni áhrif.

Mynd B: ÁHRIFAÞÆTTIR Á ÁKVÖRÐUN AÐ FERÐAST TIL ÍSLANDS (%) 

Meirihluti sumar og vetrarsvarenda sagði að náttúran hefði haft áhrif á 

ákvörðun um að ferðast til Íslands. Margir nefndu menningu og sögu. 

Hagstætt  verðtilboð var nefnt af mörgum ferðamönnum að vetri til. Aðrir 

þættir komu hins vegar langt á eftir.

Heimild: Ferðamálastofa 2013. Ferðaþjónusta á Íslandi í tölum, apríl 2013. 

Samantekt: Oddný þóra óladóttir. Könnun MMR á vegum Ferðamálastofu 

meðal erlendra ferðamanna í Leifsstöð og á Seyðisfirði júní 2011- maí 2012. 

Úrtak: 8690, svarhlutfall 52,2%.
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Einn mælikvarðinn á mimilvægi ferðaþjónustunnar eru tekjur af erlendum 

ferðamönnum. Hagstofa Íslands heldur utan um gjaldeyristekjur af 
erlendum ferðmönnum. Gefa þær tölur góða vísbendingu um 
mikilvægi ferðaþjónustunnar fyrir efnahag þjóðarinnar. 
Gjaldeyristekjur árið 2012 voru 238 milljarðar og var ferðaþjónusta 
með 23,5% gjaldeyristekna þjóðarinnar.
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World Travel & Tourism C.ouncil (www.wttc.org), Hagstofa Íslands.

Mikilvægi ferðaþjónustunnar fyrir þjóðarbúið kemur skýrt fram 
þegar litið er til framlags einstakra atvinnugreina til vergrar 
landsframleiðslu. Líkt og sést á mynd 3 leggur ferðaþjónustan 
talsvert til landsframleiðslunnar og er beint framlag greinarinnar til 
vergrar landsframleiðslu á við helming framlags sjávarútvegs. 
Áhrifin eru aftur á móti umfangsmeiri en það og er í því samhengi 
gjarnan talað um heildarframlag atvinnugreinar, það er beint 
framlag að viðbættu óbeinu framlagi. Með óbeinu framlagi 
ferðaþjónustunnar til landsframleiðslu er átt við þann virðisauka 
sem verður til utan ferðaþjónustunnar vegna starfsemi hennar, en 
undir það fellur t.d. safnarekstur hins opinbera og önnur 
menningarstarfsemi, ýmisleg markaðsstarfsemi, viðskipti gististaða 
við innlend matvælafyrirtæki eða hreingerningarþjónustur, viðskipti 
ferðaskrifstofa við hugbúnaðar – og tölvu fyrirtæki o.s.frv. World 
Travel & Tourism Council áætlar að heildarframlag ferðaþjónustu 
gæti verið allt að fimmtungur landsframleiðslu Íslands að meðtöldu 
óbeinu framlagi greinarinnar – þótt varast beri að taka slíkum 
útreikningum of hátíðlega, enda er það eðli hagkerfisins að 
mismunandi greinar leggja sitt af mörkum hver til annarrar með 
margvíslegum hætti.
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Virðisauki í ferðaþjónustu. Kortlagning og samstarfsmótun. Rósbjörg Jónsdóttir (ritstj.) o.fl. 

Iceland Tourism. Gekon. September 2013. 

Bls. 4: „Ferðaþjónusta er vaxandi atvinnugrein á Íslandi og er orðin mikilvægt 

og mótandi afl í íslensku efnahagslífi. Ferðaþjónustureikningar (eTourism Satellite Account -

TSA) tengja saman framleiðsluverðmæti ferðaþjónustu og hinn endanlega notanda, 

ferðamanninn. Samkvæmt þessari aðferðafræði skilaði ferðaþjónustan umtalsverðum 

gjaldeyristekjum á árinu 2012, eða 178 milljörðum króna, sem er um það bil 17% raunaukning 

frá fyrra ári og 7,3% VLF verg landsframleiðsa það ár. Aukningin heldur áfram og ef svo 

heldur fram sem horfir gæti ferðaþjónusta náð 7,7% af vergti landsframleiðslu VLF á árinu 

2013.“ 

Bls. 46: „Þorri þeirra ferðamanna sem sækja landið heim koma vegna 

ósnortinnar náttúru og þeirrar víðáttu sem hér er að finna. Mikilvægt er að standa vörð um 

þessa auðlind þjóðarinnar með markvissri uppbyggingu, stjórnun og eftirliti. Þannig er hægt 

að tryggja að ferðamenn framtíðarinnar og afkomendur komandi kynslóða fái að njóta þeirrar 

fegurðar sem land og þjóð hefur upp á að bjóða.“

Bls. 47: „Landið býr yfir einstakri víðáttu og heillandi andstæðum og státar 

enn af miklum hreinleika. Að þessum þáttum þarf að huga vel og skerpa áherslur enn frekar.“
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Stefnumótun ferðamálaáætlunar 2011-2020. Samþykkt á Alþingi í júní 2011.
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„Í framtíðinni verður aðalviðfangsefni stjórnvalda ekki að fjölga ferðamönnum 

heldur að stilla saman arðsemi, byggðastefnu og náttúruvernd og jafna 

ferðamannastrauminn um landið.“ Ásgeir Jónsson. 2004. Landabréfið 20 (1): 

51‒67.

„Þegar til heildar er litið ættu íslensk stjórnvöld að fylgja ákveðnu 

hlutleysi gagnvart ferðaþjónustunni og leyfa greininni að byggjast upp að 

frumkvæði og á forsendum einkageirans. “

„Landkynning er sá þáttur sem liggur beinast við íslenskum 

stjórnvöldum.“ Landkynning er almannagæði sem nýtist öllum 

ferðaþjónustuaðilum. Fram til þessa hafa aðilar í ferðaþjónustunni ekki þurft 

að glíma við laumufarþegavandamálið (e. free rider problem) í þessu 

sambandi, aðallega vegna stærðar Flugleiða, en með vaxandi fjölbreytni og 

fjölgun aðila í ferðaþjónstu má búast við að þetta vandamál ágerist. að sér að 

samhæfa slíka kynningu fyrir greinina sem heild, sem hefur reyndar gerst því 

framlög ríkisins til kynningarmála eru áætluð um 500 milljónir í fjárlögum 

ársins 2004 og hafa því þrefaldast frá árinu 1999.“

„Eins og leikar standa nú er mest þörf á opinberum afskiptum 

við kynningarmál, m.a. Vegna þeirra laumufarþega- og samhæfingar-

vandamála sem lýst er hér að ofan. Opinber stuðningur – hvort sem er 

fjárframlög eða fagleg aðstoð – er einnig mikilvægur til þess að hjálpa 

ferðaþjónustunni að komast af stað á sumum svæðum hérlendis þar sem 

hjólin snúast enn of hægt.  “
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„Hins vegar hefur meginþungi stjórnvaldsstuðnings við 

ferðaþjónustu lagst á öfugan enda, það er með því að bæta við 

fjármagnsstofninn með byggðatengdum lánum frá Byggðastofnun til 

hótelbygginga.

Þannig hefur aðstoð ríkisins rauninni orðið til þess að draga úr framleiðni 

fjármagns í ferðaþjónustu á síðustu árum þar sem fleiri uppbúin rúm kalla ekki 

sjálfkrafa á aukna eftirspurn eftir gistingu. Er mikil nauðsyn á

heildarstefnumörkun af hendi stjórnvalda þar sem markmið um hagkvæmni, 

byggðastefnu og náttúrvernd eru samhæfð með vel miðuðum aðgerðum.“

„Þegar til framtíðar er litið er líklegt að aðalviðfangsefni 

stjórnvalda verði ekki að fjölga ferðamönnum heldur að tryggja 

hámarksafrakstur í greininni og jafna álagið á land og þjóð. Hins vegar –

þangað til þeim mörkum er náð – er ljóst að ferðaþjónustan skilar miklum 

ábata til Íslendinga fyrir þá sök hvað landsmenn eru fámenn þjóð í stóru landi. 

“
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Hugmyndir um náttúrutengt hús í Öskjuhlíðinni eru ekki nýjar af nálinni. Þær má rekja hartnær 

heila öld aftur í tímann! 

Fyrstur manna til að setja opinberlega fram hugmynd um byggingu á 

náttúrutengdu glæsihúsi í Öskjuhlíð var líklega Jóhannes Kjarval. Kjarval kom hugmyndinn 

fyrir í munni ónafngreinds smiðs og segir svo frá í bók sinni Grjót frá árinu 1930:  Einu sinni 

þegar einn smiður ætlaði að biðja Guð afsökunar á hvað hann hefði haft áhrif á verk 

mannanna, þá varð náttúran fyrri til og var búin að gefa honum merkilegar hugmyndir áður en 

hann var búinn að bera fram afsökunina. Merkilegasta hugmyndin var að byggja höll eða 

musteri á Öskjuhlíð. Átti að þekja musterishliðarnar spegilhellum, svo norðurljósin gætu 

nálgast fætur mannanna – átti að skreyta þakið kristöllum í allavega litum, og ljóskastari átti 

að vera efst á mæninum sem lýsti út um alla geima. Húsið sjálft átti að svara birtu dagsins og 

táknum næturinnar. Hjelt smiðurinn, að þetta mundi auka á skraut jarðarinnar og birtu 

himnanna, á öllum holtum og melum átti að byggja musteri og hallargarða úr grjóti handa nýrri 

tísku og útlægum öndum fortíðarinnar.  

Þetta hús átti að endurspegla undur náttúrunnar og hrífa menn til aðdáunar á 

sköpunarverkinu. Jóhannes Kjarval málaði sjálfur olíumálverk af slíku húsi á Öskjuhlíðinni, 

sem óneitanlega svipar til þess húss sem þar var reist um 60 árum síðar. 
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Vorið 1938 var ljóst að hitaveitugeymar yrðu reistir á hákolli Öskjuhlíðar sem nefndur var 

Kóngsmelur. Samkeppni  var haldin um gerð og staðsetningu hitaveitutankanna. Tillaga 

Sigurðar Guðmundssonar arkitekts var talin best. Sigurður gerði ráð fyrir að 9 geymum yrði 

komið fyrir á kolli Öskjuhliðar.  Í miðju yrði turn með útsýnisveitingahúsi efst og geymunum 

skipað í þrjár geislalaga raðir út frá honum. Ekkert varð af framkvæmdum fyrr en árið 1949 en 

þá hafði tillaga hans breyst á þann veg að geymunum var nú skipað í hring umhverfis 

hringlaga turn í miðju með útsýnisveitingastað efst. 

Geymarnir voru reistir á fimmta áratugnum en ekkert varð af turninum. 

Ingimundi Sveinssyni arkitekt (föðurbróðir fjármálaráðherra) var falið að gera teikningar að 

útsýnis- og veitingahúsi ofan á geymunum árið 1986 og framkvæmdir hófust sama ár.  Lagður 

varhornstein að Perlunni í maí 1991 og hún var tekin í notkun 21. júní sama ár.

Lýður Björnsson: Saga Hitaveitu Reykjavíkur 1928 -1998  259 – 267.

Atli Magnus Seelow: Die Moderne architectur in Island. 310-311.
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Björn Bjarnason menntamálaráðh. Ræða á ársfundi Náttúrufræðistofnunar 

Íslands 2001.
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Árið 2001 gaf menntamálaráðuneytið út skýrslu um menningartengda ferðamennsku. Í 

fylgiskjali með skýrslunni er innblásin framtíðarsýn um hvernig við getum komið menningu 

okkar og sérstöðu á framfæri og laðað til okkar ferðamenn. Þarna er varpað fram þeirri 

hugmynd að Náttúrugripasafn Íslands verði í Perlunni. (fylgiskjal: Andri Snær Magnason: 

Leitin að Mónu Lísu  s. 69. Menningartengd ferðamennska 2001).

Önnur hugmynd svipaðs efnis var sett fram árið 2006 undir heitinu ÍslandsGátt. 

Umhverfismennt í ferðaþjónustu. Lagt var til að Perlan yrði notuð til að kynna ferðaþjónustu 

og náttúru Íslands (Jón Jóel Einarsson: ÍslandsGátt. Umhverfismennt í ferðaþjónustu. 

Landvernd 2006).

HÍN og fjölmargir einstaklingar hafa einnig litið hýru auga til Perlunnar sem aðsetur fyrir 

Náttúruminjasafnið.
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Unnið er að breytingum á húsnæði Perlunnar sem henta sýningahaldi og annarri starfsemi 

Náttúruminjasafnsins. Reglulegir fundir á vegum Náttúruminjasafnsins, Reykjavíkurborg, og 

arkitektum hússins (Ingimundi Sveinssyni og Jóhanni Einarssyni) hafa verið haldnir (maí-

september 2013). Snýst mest um útfærslu á móttöku- og verslunarrými á jarðhæð, nýju 

milligólfi í aðalrými (um 500 m2) og/eða milligólfi í tanki (427 m2 ) og skrifstofurými á 4. hæð. 

Kaffi- og veitingarekstur verði saman á 5. og 6. hæð.
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Vinna er hafin við hugmyndafræði/efnistök sýningarinnar. Hönnun og útfærsla verða boðin 

út/efnt til samkeppni. 

Beinagrind steypireyðar, stærsta dýr jarðar fyrr og síðar, verður að líkindum hryggjarstykkið. 

Einnig fágæti á borð við „síðasta“ geirfuglinn og kúluskít! Náttúrufræði landsins, sérkennum og 

einkennum í jarð- og líffræði gerð skil.

Vinnan framundan felst einnig í því að móta stefnu Náttúruminjasafnsins. Einnig endurnýjun á 

heimasíðu og efnt til samkeppni um nýtt einkennismerki safnsins.
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