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SigurbjSigurbjöörg rg 

•• Strandmenning Strandmenning –– forrforrééttindi þeirra sem eiga strttindi þeirra sem eiga ströönd og nd og 
hafhaf

•• LLíífsbarfsbarááttan hefur ef til vill deyft hug okkar gagnvart ttan hefur ef til vill deyft hug okkar gagnvart 
þeirri afþreyingu sem hafið býðurþeirri afþreyingu sem hafið býður

•• Þegar við erum að glata þvÞegar við erum að glata þvíí sem við hsem við hööfum; þegar fum; þegar 
bbáátarnir eru brunnir, vitaverðirnir farnir bltarnir eru brunnir, vitaverðirnir farnir bláásum við til sum við til 
rrááðstefnu til að bjarga þvðstefnu til að bjarga þvíí sem bjargað verðursem bjargað verður

•• Við eigum að treysta samband manns við Við eigum að treysta samband manns við ööldu, vind ldu, vind 
himinn og haf himinn og haf –– úútntnáárinn býr yfir rinn býr yfir óótal mtal mööguleikumguleikum



ÖÖssur Skarphssur Skarphééðinsson rðinsson rááðherraðherra

•• ÍÍslendingar bslendingar búúa flestir innan við 5 km fra flestir innan við 5 km fráá sjsjóó, sem er mikil s, sem er mikil séérstaða rstaða íí 
heiminumheiminum

•• Hafið er farvegur menningar okkar, viðskipta og atvinnuvega, semHafið er farvegur menningar okkar, viðskipta og atvinnuvega, sem 
er mikilver mikilvæægari gari íí ssöögu og gu og íímynd mynd ííslendinga en við gerum okkur grein slendinga en við gerum okkur grein 
fyrirfyrir

•• Með Með ööllum llum ííslendingum blundar slendingum blundar ááhugi hugi áá strandlengjunni strandlengjunni –– sem sem 
frumkvfrumkvööðlar um allt land eru að mðlar um allt land eru að mæætata

•• FerðamFerðamáál fl fæærast til rrast til rááðuneytis iðnaðar og byggðamðuneytis iðnaðar og byggðamáála og vonandi la og vonandi 
verður innan tverður innan tííðar hðar hæægt að vinda upp segl og sigla hraðbyrigt að vinda upp segl og sigla hraðbyri

•• MilljMilljóónin mnin mæætir tir áá svsvææðið fyrr en við eigum von ðið fyrr en við eigum von áá, við verðum að , við verðum að 
vera tilbvera tilbúúinin
–– BjBjóóðum fjðum fjöörulalla velkomna að ganga með sjrulalla velkomna að ganga með sjóó og sitja við eld og sitja við eld áá ÍÍslandislandi



Fornminjar við strendur landsins Fornminjar við strendur landsins –– 
staða og tstaða og tæækifkifææri ri 
Agnes StefAgnes Stefáánsdnsdóóttir Fornleifavernd rttir Fornleifavernd rííkisinskisins
•• Skipulag minjaverndar; þrjSkipulag minjaverndar; þrjáár stofnanir Fornleifavernd rr stofnanir Fornleifavernd rííkisins, Hkisins, Húúsafriðunarnefnd og safriðunarnefnd og 

ÞjÞjóóðminjasafnðminjasafn
•• Fornleifar eru allt það sem mannaverk er Fornleifar eru allt það sem mannaverk er áá og fyllt hefur 100 og fyllt hefur 100 áár r –– einnig meinnig máá friðlýsa yngri minjar, friðlýsa yngri minjar, 

þþæær eru þjr eru þjóóðminjarðminjar
•• Friðuð hFriðuð húús allar byggingar eldri en frs allar byggingar eldri en fráá 18501850
•• Forngripir lausir munir eldri en frForngripir lausir munir eldri en fráá 1850 1850 

–– SSáá áá ekki fund er finnur, tilkynna ber fundinn og hann er þjekki fund er finnur, tilkynna ber fundinn og hann er þjóóðareignðareign
•• Einungis 30 af 530 jEinungis 30 af 530 jöörðum með friðlýstum minjum eru minjar um sjrðum með friðlýstum minjum eru minjar um sjóóssóókn og kn og úútgerðtgerð
•• FornleifaskrFornleifaskrááning er nauðsynlegur þning er nauðsynlegur þááttur skipulags og minjaverndar, 1/3 ttur skipulags og minjaverndar, 1/3 áæáætlaðra minja tlaðra minja áá ÍÍslandi slandi 

er skrer skrááðurður
–– HHéér þarf að leggja meiri r þarf að leggja meiri ááherslu herslu áá skrskrááningu vegna rannsningu vegna rannsóókna og minjaverndar, ekki eingkna og minjaverndar, ekki eingööngu vegna ngu vegna 

skipulags og framkvskipulags og framkvææmdamda
•• Strandminjar; fornleifarannsStrandminjar; fornleifarannsóóknir 2002knir 2002--20062006

–– Bjarnareyjar Bjarnareyjar áá Breiðafirði, GBreiðafirði, Gáásir sir íí Eyjafirði, KolkuEyjafirði, Kolkuóósi si íí Skagafirði, SauratSkagafirði, Sauratúún n íí Kaldrananeshreppi, SkKaldrananeshreppi, Skáálavlavíík k íí 
BolungarvBolungarvíík, Leirvogur k, Leirvogur íí MosfellsbMosfellsbææ, Bygggarðsv, Bygggarðsvöör r áá Seltjarnarnesi, StrSeltjarnarnesi, Stráákatangi katangi íí HveravHveravíík, Skk, Skáálavlavíík k íí landi landi 
MinniMinni--Bakka, TR reitur Bakka, TR reitur íí ReykjavReykjavíík, Strandstaður Jamestown k, Strandstaður Jamestown áá ReykjanesiReykjanesi

–– Strandminjar eru þvStrandminjar eru þvíí einungis 4% rannseinungis 4% rannsóókna kna áá þessu tþessu tíímabilimabili
•• Hvað ber að gera?Hvað ber að gera?

–– NNúú er er ööld eftirlld eftirlííkinganna; við hkinganna; við hööfum ekki efni fum ekki efni áál að varðveita minjarnar en hl að varðveita minjarnar en hööfum efni fum efni áá að gera eftirlað gera eftirlííkingar kingar 
af þeim?af þeim?



Vitar sem hluti Vitar sem hluti ííslenskrar slenskrar 
strandmenningar strandmenningar 
MagnMagnúús Sks Skúúlason Hlason Húúsafriðunarnefnd rsafriðunarnefnd rííkisinskisins
•• Saga vitanna; hinn frSaga vitanna; hinn fræægi viti gi viti FaroFaro við Alexandrvið Alexandrííu, ru, róómverskir vitar s.s. mverskir vitar s.s. DoverDover vitinn, vitinn, 

Torre de Hercules vitinn sem er elsti viti Torre de Hercules vitinn sem er elsti viti íí notkun (Galicia)notkun (Galicia)
•• Saga vita Saga vita áá ÍÍslandi er stutt, frslandi er stutt, fráá þvþvíí um aldamum aldamóót 1900 en Reykjanesviti er frt 1900 en Reykjanesviti er fráá 18781878

–– Skortur Skortur áá vitum var ein vitum var ein ááststææða þess hve erfitt var að sigla til landsins ða þess hve erfitt var að sigla til landsins áá vetrumvetrum

•• 8 vitar eru friðaðir vegna gerðar og staðsetningar; 8 vitar eru friðaðir vegna gerðar og staðsetningar; 
–– Reykjanesviti, StReykjanesviti, Stóórhrhööfðaviti, Hrfðaviti, Hrííseyjarviti, Arnarnesviti, Dyrhseyjarviti, Arnarnesviti, Dyrhóólaeyjarviti, Malarrifsviti, laeyjarviti, Malarrifsviti, 

Bjargtangaviti, Dalatangaviti.Bjargtangaviti, Dalatangaviti.
–– Vitar sem merkilegar minjar um byggingalistVitar sem merkilegar minjar um byggingalist

•• Það er mikil menning um vitamÞað er mikil menning um vitamáálin erlendis t.d. lin erlendis t.d. ÚÚtleiga tleiga áá vitum sem gististvitum sem gististööðum, vitar ðum, vitar 
sem sem úútsýnisstaðir, byggingalist og falleg kennileiti tsýnisstaðir, byggingalist og falleg kennileiti íí landslagilandslagi

–– Varðveislugildið felst Varðveislugildið felst íí byggingalistinni og hversu mikinn svip þeir setja byggingalistinni og hversu mikinn svip þeir setja áá landslagiðlandslagið
–– Vitar Vitar áá ÍÍslandi bslandi bóók sem allir þurfa að eignastk sem allir þurfa að eignast

•• Það vilja allir heimsÞað vilja allir heimsæækja vitakja vita



StrandmenningarbStrandmenningarbæærinn Hrinn Húúsavsavíík k 
HHöörður Sigurbjarnarson rður Sigurbjarnarson frkvfrkv.stj. Norðursiglingar.stj. Norðursiglingar

•• Atvinnubylting stendur yfir, hin fyrsta Atvinnubylting stendur yfir, hin fyrsta íí 200 200 áár: r: 
–– Skapandi atvinnugreinar eru framtSkapandi atvinnugreinar eru framtííðinðin

•• Skapandi atvinnugreinar byggja Skapandi atvinnugreinar byggja áá menningu sem aftur byggir menningu sem aftur byggir áá listumlistum
•• Hvers vegna strandmenning Hvers vegna strandmenning –– orðið er nýtt orðið er nýtt íí ííslensku mslensku mááli og menning sjli og menning sjáávarplvarpláássa var sett skssa var sett sköör r 

llæægra en sveitannagra en sveitanna
•• SjSjáávarvarúútvegurinn tvegurinn íí ““ssáálarlausum sjlarlausum sjáávarþorpumvarþorpum”” (J(Jóónas Jnas Jóónasson frnasson fráá Hriflu) vHriflu) víítt og breitt um landið tt og breitt um landið 

lagði grunn að efnahag landsinslagði grunn að efnahag landsins
•• HHúúsavsavíík sem dk sem dææmi um sjmi um sjáávarplvarplááss, sem stss, sem stáátar af strandmenningu tar af strandmenningu íí dagdag

–– HHööfnin sem var orðin hrfnin sem var orðin hröörnandi athafnasvrnandi athafnasvææði frumframleiðslu verður ði frumframleiðslu verður 
•• lifandi vettvangur ferðaþjlifandi vettvangur ferðaþjóónustu sem byggir nustu sem byggir áá strandmenningustrandmenningu
•• úútivistarsvtivistarsvææði; siglingaklði; siglingaklúúbbur fyrir unglingabbur fyrir unglinga
•• vettvangur hvettvangur hááttííðahaldaðahalda

•• HHúúsum er bjargað frsum er bjargað fráá niðurrifi, þeim er fengið nýtt hlutverk og nýtt lniðurrifi, þeim er fengið nýtt hlutverk og nýtt lííff
•• Verndun bVerndun bááta með nýtingu; eikarbta með nýtingu; eikarbáátarnir eru menningarverðmtarnir eru menningarverðmæætiti

–– Opinber stefna er að farga bOpinber stefna er að farga báátum við tum við úúreldingu reldingu –– að eyða menningarverðmað eyða menningarverðmæætumtum
•• Mannauður myndast við þessi verkefni; varðveislu minja og þekkinMannauður myndast við þessi verkefni; varðveislu minja og þekkingar, frgar, frææðslu og þjðslu og þjóónustunustu
•• SSæækjast skjast séér um lr um lííkir kir –– uppbyggingin laðar að uppbyggingin laðar að ááhugafhugafóólk og fagflk og fagfóólk lk 
•• Hvað ef Hvað ef –– tveir kostir tveir kostir íí ststööðunni:ðunni:

–– Hnignun hefðbundinna atvinnugreina leggi staðinn Hnignun hefðbundinna atvinnugreina leggi staðinn íí eyðieyði
–– NýskNýskööpun pun áá grunni þeirra, 4. vgrunni þeirra, 4. vííddin ddin íí efnahagslefnahagslíífinu verði til þess að halda lfinu verði til þess að halda líífi fi íí honumhonum



Auður og atvinna við haf og strAuður og atvinna við haf og ströönd nd 
PallborðsumrPallborðsumrææðurður
•• Hvernig verður þrHvernig verður þróóunin unin áá nnææstu stu áárum?rum?

–– Vakning Vakning íí þjþjóóðfðféélaginu, laginu, ááhugi og hugmyndaauðgi knhugi og hugmyndaauðgi knúúin af breytingu in af breytingu íí atvinnuhatvinnuhááttum. Menn verða að vanda sig ttum. Menn verða að vanda sig íí uppbyggingunni uppbyggingunni 
og það verður að taka og það verður að taka áá mmóóti þeim með reisn. Við erum ekki tilbti þeim með reisn. Við erum ekki tilbúúin, þurfum að efla grunngerðina. H.S.in, þurfum að efla grunngerðina. H.S.

–– Brýnasta verkefnið er skrBrýnasta verkefnið er skrááning minja. A.S.ning minja. A.S.
–– ÁÁrangur rangur íí ferðamennsku tengdri sjferðamennsku tengdri sjóónum en num en áákveðnar kveðnar ááhyggjur af eyðingu menningarlandslags og lhyggjur af eyðingu menningarlandslags og líífrfrííkis með uppfyllingum kis með uppfyllingum áá 

strandlengjunni sem er mikil uppspretta lstrandlengjunni sem er mikil uppspretta líífsgfsgææða. Miklar vonir bundnir við þennan ða. Miklar vonir bundnir við þennan ááhuga. M.S.huga. M.S.
–– SjSjáávarminjar skemmast hraðar en aðrar, verstvarminjar skemmast hraðar en aðrar, verstööðvar eru fðvar eru fááar ar áá landinu þar sem þlandinu þar sem þæær byggðust sr byggðust sííðar sem sjðar sem sjáávarþorp og varþorp og íí þrþróóun un 

þeirra hefur ekki nþeirra hefur ekki næægilega verið hugað að varðveislu minja. R.E.gilega verið hugað að varðveislu minja. R.E.
–– Strandmenning er nýtt hugtak, opinberir aðilar þurfa að koma að Strandmenning er nýtt hugtak, opinberir aðilar þurfa að koma að þessu og þessu og íí ferðamferðamáálalaáæáætlun eru menning og fagmennska tvtlun eru menning og fagmennska tvæær r 

af þrem meginstoðum stefnu af þrem meginstoðum stefnu íí ferðamferðamáálum. Hlutverk lum. Hlutverk ááhugasamra einstaklinga er mikið og við megum ekki drepa þeirra hugasamra einstaklinga er mikið og við megum ekki drepa þeirra 
frumkvfrumkvææði niður. E.G.ði niður. E.G.

•• Flatey, hið merka menningarlandslag Flatey, hið merka menningarlandslag –– verður verður óóskum um friðun svarað? Hvernig getur sveitarfskum um friðun svarað? Hvernig getur sveitarféélag haldið um lag haldið um 
þjþjóóðminjar?ðminjar?

–– Það verður að virða lÞað verður að virða löög og framkvg og framkvææmdir eru leyfisskyldar, þannig verða sveitarfmdir eru leyfisskyldar, þannig verða sveitarfééllöög að standa að mg að standa að máálum. lum. 
–– Eftir nýlega gerða hEftir nýlega gerða húúsaksaköönnun er komin upp hugmynd um að friða alla heildina, nota hverfinnun er komin upp hugmynd um að friða alla heildina, nota hverfisvernd fremur en friðun einstakra svernd fremur en friðun einstakra 

hhúúsa. En hverfisvernd er ekki jafn bindandi og friðun einstakra hsa. En hverfisvernd er ekki jafn bindandi og friðun einstakra húúsa. Hverfisvernd þarf svo að sa. Hverfisvernd þarf svo að úútvtvííkka til nkka til náánasta umhverfis hnasta umhverfis húúsa, sa, 
strströöndina meðtalda. Ný lndina meðtalda. Ný löög þyrftu að taka g þyrftu að taka áá þessu.þessu.

•• Hvernig verður framtHvernig verður framtííð Hð Húúsavsavííkur? Tveir kostir; kur? Tveir kostir; ááframhald þessarar uppbyggingar eða framhald þessarar uppbyggingar eða áálver?lver?
–– Þessi spurning brennur Þessi spurning brennur áá ööllum sem fylgjast með llum sem fylgjast með ááttöökum hins gamla þjkum hins gamla þjóóðfðféélags og nýja, en lags og nýja, en áán iðnaðar getum við vart verið. n iðnaðar getum við vart verið. 
–– Með sameiningu sveitarfMeð sameiningu sveitarféélaga og Markaðsstofu laga og Markaðsstofu áá svsvææðinu hefur opnast mikilvðinu hefur opnast mikilvæægt tgt tæækifkifææri til samstarfs við þjri til samstarfs við þjóóðgarðinn. ðgarðinn. 
–– Hrefnuveiðar eru Hrefnuveiðar eru óógnun við hvalaskoðun, hinsvegar er gnun við hvalaskoðun, hinsvegar er óóljljóósara hver sara hver ááhrif hrif áálvers verða. lvers verða. ÁÁhugi fyrir nýtingu orku er mikill og sumu hugi fyrir nýtingu orku er mikill og sumu 

ffááum við um við íí ferðaþjferðaþjóónustunni ekki rnustunni ekki rááðið. Við munum halda okkar striki.ðið. Við munum halda okkar striki.
•• Það þarf rannsÞað þarf rannsóókna og skrkna og skrááningar við til að vernda þann fjningar við til að vernda þann fjöölda minja sem liggur við strlda minja sem liggur við strööndina; naust við nndina; naust við næærri rri 

hvern bhvern bææ sem eru ekki skrsem eru ekki skrááð og eru að glatast. Er ekki von til að skipulega verði unnið aðð og eru að glatast. Er ekki von til að skipulega verði unnið að þessu verkefni?þessu verkefni?
–– Fornleifavernd rFornleifavernd rííkisins hefur skisins hefur sóótt tt íítrekað um þetta verkefni en sem rtrekað um þetta verkefni en sem rííkisstofnun kisstofnun áá hhúún n óógreiðan aðgang að fjgreiðan aðgang að fjáármagni miðað við t.d. rmagni miðað við t.d. 

EinkaaðilaEinkaaðila
–– Vandinn varðandi skrVandinn varðandi skrááningu fornminja er að margir eru að verki og sameiginlegur aðganningu fornminja er að margir eru að verki og sameiginlegur aðgangur er ekki tryggður, þessi ggur er ekki tryggður, þessi göögn gn æættu að ttu að 

ganga til Fornleifaverndar.ganga til Fornleifaverndar.
–– Við Við æættum ekki að horfa ttum ekki að horfa áá þetta sem vandamþetta sem vandamáál heldur l heldur áá þau tþau tæækifkifææri og verkefnis sem bri og verkefnis sem bííða okkar með jða okkar með jáákvkvææðu hugarfariðu hugarfari



Staða og stefna strandmenningar Staða og stefna strandmenningar íí 
Noregi Noregi 
Geir Geir TvedtTvedt Directorate for cultural heritage in NorwayDirectorate for cultural heritage in Norway
•• ThreatsThreats to to coastalcoastal cultureculture

–– DepopulationDepopulation leads to leads to disusedisuse and degradationand degradation
–– PressurePressure onon thethe cultural cultural environmentenvironment by new use of resources and landby new use of resources and land

•• LivingLiving withwith ourour culturalcultural heritage heritage –– policypolicy
–– StrengthenStrengthen coastalcoastal heritageheritage
–– ContributeContribute toto livingliving locallocal communities and attractionscommunities and attractions
–– CooparateCooparate withwith fisheries and other industriesfisheries and other industries
–– PreservePreserve culturalcultural sites and sites and environmentsenvironments as well as as well as shipsships andand to use cultural heritage as a resource for development.to use cultural heritage as a resource for development.

•• CentersCenters for ship preservationfor ship preservation
–– IncomeIncome mainly from preservation projectsmainly from preservation projects

•• TheThe rolerole of of preservationpreservation in in culturalcultural, social and economic development: A national programme 2006, social and economic development: A national programme 2006--20102010
–– HowHow toto useuse culturalcultural heritage as the basis for new assets?heritage as the basis for new assets?

11 11 pilotpilot projectsprojects, 6 of them coastal, 6 of them coastal
–– HamningbergHamningberg, a , a deserteddeserted fishingfishing villagevillage: : AcceptableAcceptable agreementsagreements withwith thethe communitycommunity of of ownersowners balanced development based on balanced development based on 

the fishing village past and to proceed with care.the fishing village past and to proceed with care.
–– TheThe coastcoast fromfrom Bud Bud toto Kristianssund; an Kristianssund; an importantimportant culturalcultural landscape from viking times to present.Tourism potential, many landscape from viking times to present.Tourism potential, many 

stakeholders and how to create a framework for stakeholder coopestakeholders and how to create a framework for stakeholder cooperation. The challenges are to preserve the cultural landscape ration. The challenges are to preserve the cultural landscape 
and the stories.and the stories.

–– North North seasea trailstrails is based on is based on culturalcultural monuments and arts as a key factormonuments and arts as a key factor
–– NorwegianNorwegian traditionaltraditional fish; to create a brand based on traitional fish productsfish; to create a brand based on traitional fish products
–– PortoPorto FrancoFranco inin Kristiansand, a Kristiansand, a fleetfleet of of preservedpreserved ships, part of the living traffic in the portships, part of the living traffic in the port

•• ProjectsProjects
–– TakeTake timetime
–– WhatWhat is is inin itit for stakeholdersfor stakeholders
–– SynergySynergy effectseffects, attractivity, attractivity
–– InnovationInnovation
–– ChallengeChallenge for for sectorsector authoritiesauthorities –– shared shared responsibilityresponsibility, structural perspective is needed, structural perspective is needed
–– EcoEco tourismtourism principlesprinciples
–– CulturalCultural environmentenvironment hashas itsits own independent valuesown independent values



VarlsdsVarlsdsäärvetrvet HHööga kusten ga kusten 
Ernst Ernst ThurdinThurdin Kramfors kommun, SwedenKramfors kommun, Sweden

•• FrFráá BBöönhamnnhamn, 22 , 22 ííbbúúar ar áárið um kring en um 900 skipakomur rið um kring en um 900 skipakomur áá sumrinsumrin
•• KramforsKramfors er ler líítill en miðsvtill en miðsvææðis þannig að markaðssvðis þannig að markaðssvææðið er um 400.000 mannsðið er um 400.000 manns
•• HHöögaga kustenkusten er er áá heimsminjaskrheimsminjaskráá sem jarðfrsem jarðfrææðilegt fyrirbðilegt fyrirbææriri

•• EU EU pilotpilot projectproject aboutabout preservationpreservation of coastal cultureof coastal culture
–– LedLed byby a a locallocal actionaction groupgroup; ; nonnon--profitprofit, public and private sector, public and private sector
–– ApproachingApproaching thethe community, community, thethe importanceimportance of administration, of administration, supportsupport based on based on 

applications (the application process is important)applications (the application process is important)
–– DurabilityDurability; does the ; does the projectproject lead to something?lead to something?
–– EvaluationEvaluation; ; projectsprojects shouldshould bebe evaluated both internally and by external evaluatorsevaluated both internally and by external evaluators
–– ResultsResults and and reportsreports; how ; how dodo wewe disseminatedisseminate thethe resultsresults? Publications, presentations, further ? Publications, presentations, further 

projectsprojects

•• ResultsResults; ; newnew projectsprojects, jobs, businesses, attractions and a world heritage center as a, jobs, businesses, attractions and a world heritage center as a 
gate to the areagate to the area



Hvað geta Hvað geta ííslendingar lslendingar læært af rt af 
nnáágrgröönnum snnum síínum? num? 
PallborðsumrPallborðsumrææðurður
•• CoastalCoastal culturalcultural heritage heritage mustmust bebe respectedrespected andand wewe needneed sustainablesustainable development development 

both in terms of culture and nature. This needs to be supported both in terms of culture and nature. This needs to be supported by public funds. V.H.by public funds. V.H.
•• SvSvææðin þurfa að marka sðin þurfa að marka séér stefnu; sveitarstjr stefnu; sveitarstjóórnir, fyrirtrnir, fyrirtææki og einstaklingar þurfa að ki og einstaklingar þurfa að 

skilgreina sig. Ferðaþjskilgreina sig. Ferðaþjóónustan nustan áá erindi við hafið; herindi við hafið; hóótel tel áá hafnarbakkanum, hafnarbakkanum, 
strandsiglingar, veitingahstrandsiglingar, veitingahúús. Meira samstarf hagsmunaaðila. P.R.s. Meira samstarf hagsmunaaðila. P.R.

•• RRóómantmantííkin kin íí sjsjáávarplvarpláássunum er nýuppgssunum er nýuppgöötvuð. Stuðningur yfirvalda og EU er eitthvað tvuð. Stuðningur yfirvalda og EU er eitthvað 
sem við getum lsem við getum læært af, samstarfið og samstaða hagsmunaaðila er mjrt af, samstarfið og samstaða hagsmunaaðila er mjöög mikilvg mikilvææg. g. 
A.D.A.D.

•• Hvað er Hvað er ÓÓlafsrlafsróósin?sin?
–– A A symbolsymbol for for culturalcultural businesses in Norwaybusinesses in Norway

•• WhatWhat willwill bebe thethe nextnext projectproject in Hin Hööga Kusten?ga Kusten?
–– OneOne toto supportsupport entrepreneursentrepreneurs more than before.more than before.

•• DoDo youyou feelfeel there is a potential danger in there is a potential danger in developmentdevelopment of tourism for cultural of tourism for cultural 
heritage?heritage?

–– NoNo, , butbut touriststourists needneed toto bebe informedinformed about how not to disturb anything E.T.about how not to disturb anything E.T.
–– ProceedProceed withwith care G.T.care G.T.
–– NoNo, , butbut wewe needneed toto thinkthink aboutabout culturalcultural diversity as well as biodiversity V.H.diversity as well as biodiversity V.H.
–– Ferðamennska mun aukast og við stefnumFerðamennska mun aukast og við stefnumóótun, við þurfum að gera hagsmunaaðila tun, við þurfum að gera hagsmunaaðila áábyrga byrga 

fyrir kostun stefnu P.R.fyrir kostun stefnu P.R.
–– FerðaþjFerðaþjóónusta getur orðið til að vekja athygli nusta getur orðið til að vekja athygli áá þvþvíí hvað þarf að varðveita A.D.hvað þarf að varðveita A.D.



Einar Kr. Guðfinnsson rEinar Kr. Guðfinnsson rááðherraðherra

•• Menning einn sterkasti þrMenning einn sterkasti þrááðurinn ðurinn íí þeim vefnaði sem skapar eina þeim vefnaði sem skapar eina 
þjþjóóðð

•• HHúún er sn er sííbreytileg og breytileg og íí ttíímans rmans ráás getur eitthvað glatast, okkar er að s getur eitthvað glatast, okkar er að 
meta hvað við viljum varðveitameta hvað við viljum varðveita

•• Strandmenning, sameiginlegur arfur, þekking og vinnubrStrandmenning, sameiginlegur arfur, þekking og vinnubröögð þeirra gð þeirra 
sem lifa og starfa við sjsem lifa og starfa við sjáávarsvarsííðunaðuna

•• Svipmyndir Svipmyndir úúr strandmenningu; r strandmenningu; 
–– peningalykt, slpeningalykt, slóóg g áá opnum vopnum vöörubrubíílum, lum, sjeneverinnsjeneverinn ssóóttur ttur áá ppóósthsthúúsið, sið, 

plpláássið fylltist af vertssið fylltist af vertííðarfðarfóólki lki áá vissum vissum áárstrstíímum, menn reru mum, menn reru áá opnum opnum 
bbáátum, bjuggu tum, bjuggu íí verbverbúúðum, hvalrekar, strðum, hvalrekar, ströönd og skipsskaðar, hjallar, nd og skipsskaðar, hjallar, 
selveiðar, rekaviður rifinn með fleyg, fjselveiðar, rekaviður rifinn með fleyg, fjöörubeit, sig rubeit, sig íí bjbjöörgrg

–– Sumt af þessum vinnubrSumt af þessum vinnubröögðum eru gðum eru áá undanhaldi en þau eru undanhaldi en þau eru 
menningarverðmmenningarverðmæætiti



SjSjóóminjasminjasööfn fn –– Vettvangur Vettvangur 
ííhaldssemi og nýskhaldssemi og nýskööpunar punar 
ÖÖrlygur Kristfinnsson Srlygur Kristfinnsson Sííldarminjasafninu ldarminjasafninu áá SiglufirðiSiglufirði
•• ÍÍ ssööfnunum hfnunum hööldum við ldum við íí menningararf okkar og verndum gegn mennskum og nmenningararf okkar og verndum gegn mennskum og nááttttúúrulegum eyðingarrulegum eyðingarööflumflum
•• NýskNýskööpun felst hinsvegar lpun felst hinsvegar lííka ka íí hinu hinu ííhaldssama daglega sthaldssama daglega stúússi ssi áá ssööfnunumfnunum
•• FFáátt breytti heiminum meira en ftt breytti heiminum meira en fæærnin til að sigla um hrnin til að sigla um hööfin fin –– undirstaða undirstaða ííslenskrar menningarslenskrar menningar
•• SiglufjSiglufjöörður rður KlondykeKlondyke Atlantshafsins um miðja 20. Atlantshafsins um miðja 20. ööldld

–– Varðveisla skipanna er undirstVarðveisla skipanna er undirstööðuatriði ðuatriði 
–– BBáátahtahúúsið mikilvsið mikilvæægur hluti Sgur hluti Sííldarminjasafnsins og ldarminjasafnsins og óóvenjuleg framsetning eða sviðssetningvenjuleg framsetning eða sviðssetning
–– Viðgerð skipanna er hluti verkefnisinsViðgerð skipanna er hluti verkefnisins

•• BBáátaverndin taverndin –– sýn sjsýn sjóóminjasafnamannaminjasafnamanna
–– Vitund um mikilvVitund um mikilvæægi fiskveiða og siglinga gi fiskveiða og siglinga íí ssöögu gu ÍÍslandsslands
–– SkrSkrááning ning 
–– LLææra af ra af ööðrum norrðrum norræænum þjnum þjóóðumðum
–– LLööggiltur starfsrammi; bggiltur starfsrammi; báátafriðunarsjtafriðunarsjóóður með ður með áákv. kv. ÚÚthlutunarreglumthlutunarreglum
–– Nýting gNýting göömlu slippanna og endurmenntun skipasmiðamlu slippanna og endurmenntun skipasmiða
–– Nýting gNýting göömlu skipana mlu skipana íí siglingum og sýningusiglingum og sýningu
–– BBáátaverndin taverndin íí þþáágu menntunar og ferðamennskugu menntunar og ferðamennsku

•• Að halda Að halda íí heiðri hefðinni og verkmenningunniheiðri hefðinni og verkmenningunni
–– NýsmNýsmííði með hefðbundnum aðferðum er eftirsði með hefðbundnum aðferðum er eftirsóótttt

•• BBáátasmtasmííðaverkefni ðaverkefni áá SiglufirðiSiglufirði
–– Samstarf við Noreg, VMASamstarf við Noreg, VMA
–– ÁÁhersla hersla áá áárabrabááta með seglita með segli
–– Slippurinn sem vettvangur smSlippurinn sem vettvangur smííða og sýningaða og sýninga



ÞjÞjóóðtrðtrúú sjsjóómanna manna 
HlHlííf Gylfadf Gylfadóóttir mannfrttir mannfrææðingurðingur

•• ÞjÞjóóðtrðtrúú er hluti af menningararfinumer hluti af menningararfinum
•• LLíítil saga til saga úúr fjr fjöölskyldunni varð að lskyldunni varð að æævistarfivistarfi
•• RannsRannsóókn byggð kn byggð áá viðtviðtöölum við sjlum við sjóómenn menn úúr r 

VestmannaeyjumVestmannaeyjum
–– Alltaf staðið að Alltaf staðið að íí JesJesúú nafni, sjnafni, sjóóferðabferðabææn og beðið um verndn og beðið um vernd
–– ÞÞóó mmáátti treysta tti treysta áá fleira en trfleira en trúúarbrarbröögðin, þ.e. trgðin, þ.e. trúú og tog tööfrafra

•• athafnir, drauma, forspathafnir, drauma, forspáár, fyrirboða, draugagangur og tr, fyrirboða, draugagangur og tááknkn
•• flug fugla, framgang verka, fara fram flug fugla, framgang verka, fara fram áá rrééttum degi, fatnaður, hlutir ttum degi, fatnaður, hlutir 

sem þurfa að vera með, bann við að þvo af þsem þurfa að vera með, bann við að þvo af þéér heppninar heppnina
•• heppni er talin heppni er talin íí mannslmannslíífumfum



Kveðið við haf og strKveðið við haf og ströönd nd 
Gunnsteinn Gunnsteinn ÓÓlafsson tlafsson tóónlistarmaðurnlistarmaður

•• TTóónlistin vill oft gleymast þnlistin vill oft gleymast þóó hhúún hafi alltaf verið snar n hafi alltaf verið snar 
þþááttur ttur íí mannlmannlíífi og menningufi og menningu

•• TTóónlistina vantar nlistina vantar íí ferðaþjferðaþjóónustunanustuna
•• ÞjÞjóóðlagasetur ðlagasetur srsr Bjarna Þorsteinssonar Bjarna Þorsteinssonar áá SiglufirðiSiglufirði

–– SSööfnun hafði verið nokkurfnun hafði verið nokkur
–– Sýnileikann vantaðiSýnileikann vantaði

•• ÍÍ þjþjóóðlðlöögum og rgum og ríímum felstmum felst
–– Þekking Þekking áá verkmenningu, viðhorfum, tungumverkmenningu, viðhorfum, tungumáálinulinu
–– SkemmtunSkemmtun
–– TTóónlistararfur, tnlistararfur, tóónlistarhefðnlistarhefð

•• ÖÖnnur tnnur tóónbil, kirkjutnbil, kirkjutóónlist felst nlist felst íí kvkvææðalðalöögum og sgum og sööngng



Að virða sinn menningararf Að virða sinn menningararf 
PallborðsumrPallborðsumrææðurður

•• Tek ofan fyrir siglfirðingum fyrir vTek ofan fyrir siglfirðingum fyrir vöönduð vinnubrnduð vinnubröögð. G.P.gð. G.P.ÓÓ..
•• Það er merkilegt að við fiskveiðiþjÞað er merkilegt að við fiskveiðiþjóóðin hðin hööfum með kerfisbundnum hfum með kerfisbundnum hæætti tti úútrýmt skipunum, trýmt skipunum, 

brennt þennan menningararf með lbrennt þennan menningararf með löögum! Menningararfur þarf að vera lifandi menning, gum! Menningararfur þarf að vera lifandi menning, 
kvkvææðalðalöögin þarf að flytja gin þarf að flytja –– við getum lvið getum læært af grrt af gröönnum okkar Fnnum okkar Fææreyingum. Það þarf að taka reyingum. Það þarf að taka 
þþáátt til að halda menningunni lifandi. Þ.F.tt til að halda menningunni lifandi. Þ.F.

•• Hvaða hugmyndir eru uppi um nýtingu vitanna?Hvaða hugmyndir eru uppi um nýtingu vitanna?
•• Hvernig komum við menningararfinum til skila?Hvernig komum við menningararfinum til skila?

–– Þetta er vandasamt, stundum segir tilraun okkar mun meira um samÞetta er vandasamt, stundum segir tilraun okkar mun meira um samttíímann og þmann og þáá sem eru að sýna sem eru að sýna 
fremur en þann tfremur en þann tííma sem meiningin var að sýna. Maður þarf að tala mma sem meiningin var að sýna. Maður þarf að tala máál samtl samtíímans en vera trmans en vera trúúr r 
þeim tþeim tííma sem maður er að sýna. G.ma sem maður er að sýna. G.ÓÓ..

–– Aðalatriðið er að koma arfinum Aðalatriðið er að koma arfinum áá form sem varðveitist, texta, mynd form sem varðveitist, texta, mynd etcetc. H.G.. H.G.
–– Það þarf að vinna gegn hinni skipulegu eyðileggingu og vanrÞað þarf að vinna gegn hinni skipulegu eyðileggingu og vanræækslu sem nkslu sem núú áá sséér stað, tr stað, töökum slippina kum slippina 

íí notkun, kennum skipasmiðunum, bjnotkun, kennum skipasmiðunum, bjöörgum þvrgum þvíí sem bjargað verður. sem bjargað verður. ÖÖ.K..K.
–– Það verður að vera lifandi menningararfur; bÞað verður að vera lifandi menningararfur; böörnin okkar kynnast ekki sjrnin okkar kynnast ekki sjáávarvarúútvegi eða fara tvegi eða fara íí sveit. sveit. 

Það þarf að gefa bÞað þarf að gefa böörnunum kost rnunum kost áá að fara að fara íí rróóður og kynnast þessu. Til að viðhalda þessari ður og kynnast þessu. Til að viðhalda þessari 
kvkvææðamenningu þarf að koma henni innðamenningu þarf að koma henni inníí skskóólana aftur, kvlana aftur, kvææðakeppni ðakeppni íí hvern skhvern skóóla með rappinu. la með rappinu. 
TabTabúússöögum þarf að safna lgum þarf að safna lííka, þ.e. Ska, þ.e. Söögum af hlutum sem gum af hlutum sem ááttu ekki að vera til s.s. skrttu ekki að vera til s.s. skríímslum Þ.F.mslum Þ.F.

–– Uppskriftin að þvUppskriftin að þvíí er her héérna, rna, íí þessum sal; þessum sal; íí framlagi fyrirlesaranna og þeirri vinnu sem við vinnum framlagi fyrirlesaranna og þeirri vinnu sem við vinnum 
hvern dag. Það þarf þhvern dag. Það þarf þóó meira. meira. ÉÉg sakna þg sakna þóó eins; fuglanna, strandfuglanna sem er svo mikið teins; fuglanna, strandfuglanna sem er svo mikið tæækifkifææri ri 
nýsknýskööpunar. Meira af listaspunar. Meira af listasööfnum, myndlist. Hfnum, myndlist. Hæættan stafar aðallega af stjttan stafar aðallega af stjóórnvrnvööldum; t.d. ldum; t.d. 
sveitarstjsveitarstjóórnir og Vegagerðin taka ekki tillit til verndar. G.P.rnir og Vegagerðin taka ekki tillit til verndar. G.P.ÓÓ..



SSúúrt og krt og kææst st 
Guðmundur Guðmundsson matvGuðmundur Guðmundsson matvæælafrlafrææðingurðingur
•• Maturinn okkar er fMaturinn okkar er fíínn nn –– enen

–– Er hann sEr hann séérstakur?rstakur?
•• Margt fMargt fáággæætt að finna tt að finna íí matarhefð okkarmatarhefð okkar

–– SSéértrtæækar aðstkar aðstææður og skorturður og skortur
•• MjMjöög lg líítið af kolvetnum en mikið af prtið af kolvetnum en mikið af próóteinum og fituteinum og fitu
•• SSéérstrstææðar geymsluaðferðir v. eldiviðar og saltskorts;ðar geymsluaðferðir v. eldiviðar og saltskorts;

–– SSúúrsun, þurrkun, krsun, þurrkun, kææsingsing
•• SSéérstrstææðar matreiðsluaðferðirðar matreiðsluaðferðir

–– Kaldur matur, hrKaldur matur, hráár maturr matur
•• Mysan hefur ekki sMysan hefur ekki söömu eiginleika og mu eiginleika og ááður vegna breytinga ður vegna breytinga íí skyrframleiðsluskyrframleiðslu

–– SSúúr breytir eiginleikum matar, dregur r breytir eiginleikum matar, dregur úúr salti, eykur Br salti, eykur B--vvíítamtamíín og kalkn og kalk
•• Harðfiskur Harðfiskur íí stað brauðsstað brauðs
•• KKææsing; lsing; líífrfrææn sn söölt brotna niður og gerilsneyða fiskhold brjlt brotna niður og gerilsneyða fiskhold brjóóskfiska, ef þurrkun fylgir geymist skfiska, ef þurrkun fylgir geymist 

hann mjhann mjöög lengig lengi
•• ÁÁ 20. 20. ööld breytist allt; ld breytist allt; 

–– Neysla hefðbundinna matvNeysla hefðbundinna matvææla dregst samanla dregst saman
–– Menningin er andsnMenningin er andsnúúin honumin honum
–– Þekking glatast, rannsÞekking glatast, rannsóóknir skortirknir skortir

•• Getum við byggt Getum við byggt áá hefðinni?hefðinni?
–– SSúúrsun og krsun og kææsing finnst hvergi annarstaðarsing finnst hvergi annarstaðar

•• ÍÍslenskt eldhslenskt eldhúúss
–– áárstrstííðabundin framleiðslaðabundin framleiðsla
–– mysa til framleiðslu mysa til framleiðslu áá kryddedikikryddediki

•• ÖÖll heimsins hll heimsins hóótel bjtel bjóóða uppða uppáá sama risahlaðborðið með 200 rsama risahlaðborðið með 200 rééttum, Vesturlandabttum, Vesturlandabúúar rar rááfa um fa um 
pakksaddir pakksaddir 

–– ÞvÞvíí ekki að bjekki að bjóóða eitthvað sem bragð er að?ða eitthvað sem bragð er að?



ÚÚr faðmi hafsins r faðmi hafsins 
Gunnar Karl GGunnar Karl Gííslasonslason

•• VoxVox veitingastaður skilgreinir sig sem hluta af veitingastaður skilgreinir sig sem hluta af NyNy nordisk matnordisk mat
–– ÁÁhersla hersla áá norrnorrææn matvn matvææli, li, ííslenskt og frslenskt og fráá NorðurlNorðurlööndumndum

•• Mikill menningararfur Mikill menningararfur íí verkun og vinnsluverkun og vinnslu
–– Hefðir tapast þegar yngra fHefðir tapast þegar yngra fóólk llk læærir ekki af srir ekki af síínum eldrinum eldri
–– Þeir, sem þekkja gÞeir, sem þekkja göömlu hefðirnar þurfa að koma þeim mlu hefðirnar þurfa að koma þeim áá framfframfææriri

•• InnanlandsmarkaðurinnInnanlandsmarkaðurinn
–– HHæækkandi verð kkandi verð áá þorskiþorski
–– Það vantar ferska vÞað vantar ferska vööru s.s. humar og rru s.s. humar og ræækju kju áá vertvertííðinni, ferska sðinni, ferska sííldld
–– Innlendur markaður vInnlendur markaður vííkjandi fyrir erlendum, fiskur fluttur kjandi fyrir erlendum, fiskur fluttur úút frekar en seldur t frekar en seldur 

innanlandsinnanlands
–– Siginn fiskur hverfandi og saltfiskur, menn virðast vera farnir Siginn fiskur hverfandi og saltfiskur, menn virðast vera farnir að stytta sað stytta séér leiðirr leiðir

•• Það er þrautin þyngri að finna hið hefðbundna, Það er þrautin þyngri að finna hið hefðbundna, ííslenska heldur en að slenska heldur en að 
hringja hringja íí heildsala og panta eitthvað frheildsala og panta eitthvað fráá AsAsííu!u!



TTæækifkifææri bragðlaukanna ri bragðlaukanna 
PallborðsumrPallborðsumrææðurður

•• Merkilegt hvað það er Merkilegt hvað það er áákveðin skveðin séérstaða frstaða fóólgin lgin íí ííslenskri matarhefð og slenskri matarhefð og 
hollustu hennar. Fjaran er þvhollustu hennar. Fjaran er þvííllííkt gkt góósenland, s.s. Ssenland, s.s. Sööl, hvað l, hvað æætli við stli við sééum um 
bbúúin að flytja inn af sin að flytja inn af söölum frlum fráá Japan? BJapan? Bææði hefð og nýskði hefð og nýskööpun, en það er pun, en það er 
ekkert nýtt að við nýtum ekki matinn ekkert nýtt að við nýtum ekki matinn úúr fjr fjöörunni. G.H.runni. G.H.

•• Eigum við að halda Eigum við að halda íí menninguna eða leyfa henni að þrmenninguna eða leyfa henni að þróóast?ast?
–– Halda Halda íí hana, hhana, húún er svo merkileg. Matarmenning er stn er svo merkileg. Matarmenning er stóórkostleg upplifun rkostleg upplifun íí 

ferðaþjferðaþjóónustu. G.G.nustu. G.G.
–– Koma þessu innKoma þessu inníí veitingahveitingahúúsin, til unga fsin, til unga fóólksins. Það mlksins. Það máá nýta hlutina nýta hlutina áá nýjan hnýjan háátt tt 

G.K.G.G.K.G.
–– Allt yrði fAllt yrði fááttææklegra, við týnum tungumklegra, við týnum tungumáálinu llinu lííka með þvka með þvíí að týna að týna 

verkmenningunni. Við þurfum ekki endilega að kverkmenningunni. Við þurfum ekki endilega að kææsa allt og ssa allt og súúrsa. G.H.rsa. G.H.
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