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Skýrsla um tillögur að framtíðarvarðveilsu kútter Sigurfara.
Eva Kristín Dal, fornleifafræðingur og verkefnisstjóri
Byggðasafnið í Görðum, Akranesi
Forsíðumynd: Kútter Sigurfari á svæði byggðasafnsins, horft til norðausturs.
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Inngangur
Kútter Sigurfari hefur staðið við Byggðasafnið í Görðum frá árinu 1975 sem
minnisvarði um skútuöldina, ríflega tuttugu ára tímabil sem hófst skömmu fyrir
aldamótin 1900. Hann er síðasti varðveitti segltogarinn hér á landi. Síðan skipið
var opnað almenningi árið 1985 hefur reynst erfitt að tryggja fjármagn til
viðhalds skipsins og er það nú í slæmu ástandi.
Árið 2015 fór bæjarstjóri Akraness þess á leit við Þjóðminjasafn Íslands að
safnið veitti ráðgjöf og úrræði hvað varðar varðveislu skipsins. Fékk safnið
reyndan skipasmið til að taka út skipið í maí 2015. Niðurstaða hans var að skipið
væri í afar lélegu ástandi. Mælti Þjóðminjasafnið með því að styrkur frá
Minjastofnun Íslands yrði nýttur til þess að ráða verkefnisstjóra til að meta þær
leiðir sem færar eru varðandi varðveislu skipsins. Skýrsla þessi er afrakstur
þeirrar vinnu.
Í fyrsta kala er ágrip af sögu kúttersins, því næst er fjallað um fyrri aðgerðir
til að tryggja varðveislu skipsins og í kjölfarið um varðveislugildi þess. Haft var
víðtækt samráð við einstaklinga og stofnanir á sviði sjóminja og minjavörslu og
eru helstu sjónarmið sem fram komu er dregin saman í kafla x. Því næst er lögð
fram tillaga í fjórum liðum um framtíðarvarðveislu skipsins. Að lokum er fjallað
um styrkumsóknir og fjármögnun framhalds verkefnisins.
Hafa númer á köflunum?

Ágrip af sögu kútters Sigurfara
Ágripið er byggt á grein Gunnlaugs Haraldssonar um kútter Sigurfara sem birtist í
Sjómannadagsblaði Akraness árið 1985 og var tileinkað skipiniu.
Kútter Sigurfari er 85,1 tonna seglskip, byggt í skipasmíðastöðinni John Wray &
Son í Burton-upon-Stather á Englandi árið 1885. Upphaflega hlaut skipið nafnið
Bacchante og var gert út á togveiðar frá Hull til ársins 1897. Um það leyti ruddu
gufuknúin skip sér rúms þar um slóðir og var skipið þá selt til Íslands.
Kaupandinn var Jón Jónsson, skipstjóri og útgerðamaður frá Melhúsum á
Seltjarnarnesi. Sama ár seldi hann Magnúsi Th. Blöndahl trésmið í Hafnarfirði
kútterinn sem nefndi hann Guðrúnu Blöndahl eftir konu sinni. Kútterinn var
aðeins eitt ár í eigu Magnúsar en árið 1898 seldi hann þeim Pétri Sigurðssyni og
Gunnsteini Einarssyni skipið. Pétur var útvegsmaður í Hrólfsskála á
Seltjarnarnesi og Einar skipsjtóri í Skildinganesi. Þeir gáfu kútternum nafnið
Sigurfari, en það nafn hafði verið notað um langan aldur á opnum bátum frá
Hrólfsskála. Nafnbreytingin átti sér stað í maí 1900. Pétur og Gunnsteinn gerðu
út Sigurfara til ársins 1908 og var Gunnsteinn skipstjóri öll árin. Sigurfari bar þá
einkennisstafina GK 17.
Í byrjun árs 1908 var Sigurfari seldur verslunar- og útgerðarfyrirtækinu
H.P. Duus í Reykjavík. Duusverslun var um árabil stærsti útgerðaraðili þilskipa
hér á landi. Sigurfari var gerður út frá Reykjavík næstu 12 árin og bar þá
einkennisstafina RE 136. Skipstjórar á Sigurfara voru margir á þessu tímabili, en
síðastur þeirra var Jóhannes Guðmundsson frá Hamri á Barðaströnd, kunnur
aflamaður og góður sjómaður. Sigurfari þótti ágætt sjóskip, happasælt og í mörg
ár meðal aflahæstu þilskipa á Faxaflóasvæðinu. Aðeins er vitað um einn
mannskaða á Sigurfara, en það var 21. apríl 1909, þegar báruhnútur kom á skipið
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út af Selvogi með þeim afleiðingum að skipstjórinn Einar Einarsson kastaðist
útbyrðis og drukknaði.
Árið 1919 var Sigurfari seldur Sörin Sörenssen í Viðareiði í Færeyjum. Ekki
gekk áfalla laust að koma kútternum til Færeyja. Í nóvember það ár komu sex
Færeyingar til Íslands til að sækja skipið, en þegar það var loks ferðabúið um
miðjan janúar 1920 höfðu fjórir þeirra haldið til síns heima. Í stað þeirra réðust
fjórir Íslendingar á skipið. Haldið var úr höfn hinn 19. janúar 1920. Skipstjórinn
var Sigmundur Mikkelsen og stýrimaður Ziska Jacobsen. Skömmu eftir að skipið
lagði úr höfn gerði aftakaveður, sem hélst látlaust um mánaðarskeið. Hraktist
Sigurfari um hafið milli Íslands og Færeyja vikum saman. Stórbóman brotnaði og
seglabúnaður skemmdist, vistir þraut og eldivið. Til að bjarga sér frá sulti gengu
skipverjar í farminn en hann var m.a. kjöt, mjölvara og rúsínur. Bómuna og
klæðninguna úr lúkarnum notuðu þeir sem eldivið. Þann 4. febrúar taldi
Sigmundur skipstjóri vonlítið að þeir næðu lifandi landi og kastaði þá
flöskuskeyti frá borði þar sem hann greindi frá hrakningum þeirra og bað fyrir
kveðju til unnustu sinnar. Þegar spurðist að Sigurfari hefði ekki náð höfn í
Færeyjum var hann talinn af og birtist um það frétt í Morgunblaðinu 17. febrúar
1920. Tíu dögum síðar náði skipið inn til Siglufjarðar. Þá geisaði spánska veikin í
kaupstaðnum en þrátt fyrir það fengu skipverjar hinar bestu móttökur. Eftir 12
daga viðdvöl og viðgerð á skipinu var haldið til hafs á ný. Tók ferðin til Færeyja
aðeins fimm daga og hinn 16. mars létti Sigurfarinn akkerum í Klakksvík.
Skipverjar urðu þó að hýrast um borð í skipinu í sóttkví í tíu daga til viðbótar
eftir komuna til Færeyja af ótta við smit af spönsku veikinni. Þegar áhöfnin steig
loks á land voru liðnir tveir mánuðir frá því að látið var úr höfn í Reykjavík.
Flaskan með skeyti Sigmundar rak á fjörur í Skipsfjord á eynni Vannoy í Noregi
og fannst í ágúst sama ár þ.e. 1920.
Frá árinu 1921 var kútter Sigurfari gerður út frá Klakksvík í Færeyjum og
var lengst af í eigu Pf. Joensen & Olsen. Á þeim tíma voru gerðar ýmsar
breytingar og endurbætur á skipinu, m.a. var dekk og hluti byrðings
endurnýjaður, vél sett í bátinn 1929 ásamt stýrishúsi, og síðar bátadekk og
beytingarskýli. Sigurfari var gerður út til veiða frá Klakksvík í hálfa öld, þ.e. til
ársins 1970. Síðasti skipstjóri hans var Urbanus Olsen.
Um 1970 hóf hugsjónarmaðurinn sr. Jón M. Guðjónsson, sóknarprestur á
Akranesi, máls á því að fá keyptan hingað til lands frá Færeyjum einhvern hinna
gömlu íslensku kúttera sem seldir voru þangað fyrr á öldinni. Í ársbyrjun 1972
reifaði sr. Jón þessa hugmynd við félagsmenn í Kiwanisklúbbnum Þyrli á
Akranesi. Leiddi það til þess að klúbbfélagar gengust fyrir kaupum á Sigurfara
vorið 1974. Vélbáturinn Sæberg SU tók Sigurfara í tog og dró hann til
Neskaupstaðar. Þaðan tók varðskipið Ægir við og dró Sigurfara til Akraness.
Hinn 7. júlí 1974 lagðist Sigurfarinn að bryggju á Akranesi, þar sen Örnólfur
Þorleifsson forseti Kiwanisklúbbsins Þyrils afhenti Byggðasafninu í Görðum
Sigurfara til eignar við hátíðlega athöfn að viðstöddu fjölmenni. Nokkrum dögum
síðar var staðfest skipulagsskrá sérstaks sjóðs, Sigurfarasjóðs, sem stofnaður var
í því skyni að standa straum af kostnaði við endurbætur á Sigurfara. Hinn 30.
september var Sigurfarinn tekinn upp í slipp Þorgeirs & Ellerts á Akranesi, þar
sem tekin var úr honum vél, stýrishús, beitningarskýli, möstur o.fl. og skipið
undirbúið til flutnings upp að Görðum. Í aprílmánuði 1975 var kútter Sigurfari
fluttur að safnasvæðinu í Görðum þar sem hann stendur nú.
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Árið 1979 hófst viðgerð á skipinu undir stjórn Jóhanns Ársælssonar
skipasmiðs. Unnið var að endurgerð þess næstu ár og á 100 ára afmæli skipsins
árið 1985 var það að mestu komið í upprunalegt horf. Þó vantaði nokkuð upp á
að hægt væri að klára endurgerð skipsins að fullu. Má þar nefna innréttingu í
káetu, gerð og uppsetning seglabúnaðar og fleira smálegt ofan þilja.
Frá því að kútter Sigurfari var opnaður formlega til sýnis 1985 hefur
miklum fjármunum verið varið til viðhalds á skipinu og því haldið við eins og
hægt er. Á árinu 2002 var svo komið að nauðsyn var á miklum framkvæmdum
varðandi viðgerðir á skemmdum ofan þilja og aðgerðum til að forðast slysahættu.
Allur reiðabúnaður skipsins var þá endurnýjaður og bæði siglutré og bugspjót
skipsins slípuð upp og þau olíuborin. Þilfarið var allt tekið í klössun og það slípað
upp og borin á það olía. Þessar bráðabirgðaaðgerðir dugðu þó skammt og er nú
svo komið að skipið er í afar slæmu ásigkomulagi.

Fyrri aðgerðir til framtíðarvarðveislu skipsins
Árið 2003 var leitað tilboðs frá skosku skipasmíðastöðinni Buchan, Hall &
Mitchell um viðgerðir á skipinu. Hljóðaði kostnaðaráætlun upp á 44.428.208 kr.
Fram kom að ástand skipsins væri slæmt og mikilvægt að hefja framkvæmdir
sem fyrst. Jafnframt var mælt með því að reist yrði bygging sem gæti hýst skipið
á meðan á framkvæmdum stæði.
Menntamálaráðuneytið og Akraneskaupstaður gerðu með sér samning um
að koma skyldi Sigurfara í sjóhæft ástand árið 2007. Ráðuneytið myndi veita til
þess 60 milljóna kr. styrk yfir fimm ára tímabil. Í kjölfarið var Skipaskoðun fengin
til að gera úttekt á ástandi kútter Sigurfara. Í ljós kom að ástandi skipsins hafði
hrakað mjög frá því að úttekt Buchan, Hall & Mitchell var gerð og að kostnaður
væri mun meiri en talið hafði verið.
Árið 2009 gerði fyrirtækið Skipavík kostnaðaráætlun fyrir endurbyggingu
kúttersins í sex áföngum. Hljóðaði hún upp á rétt tæpar 200 milljónir. Tómas
Gupmundsson, verkefnastjóri á Akranesstofu lagði þá til að samningnum yrði
breytt fjármagnið notað til að gera nákvæmt klíkan af skipinu, reisa minnisvarða
um Sigurfara og að keyptur yrði annar sjófær kútter sem hægt væri að nota sem
gesta- og skólaskip.
Starfshópur var skipaður árið 2010. Hlutverk hans var m.a. að leggja fram
tillögur hvernig ætti að stuðla að varðveislu skipsins og sögu þess. Lagði
hópurinn til að byggt yrði bráðabirgðaskýli yfir kútter Sigurfar án tafar. Þannig
mætti verja skipið skemmdum þar sem ástand þess þyldi ekki bið eftir því að
tillögur um varðveislu,
framkvæmd og fjármögnun yrðu fullmótaðar.
Starfshópurinn tilgreindi þrjár leiðir færar við varðveislu Sigurfara, þ.e.
endursmíði skipsins í sjófæru ástandi, endurnýjun að hluta undir bráðbirgðaskýli
þar sem vinna viðskipið yrði hluti af starfsemi safnsins og endurnýjun skipsins
og varðveisla þess í nýju safnhúsi. Jafnframt lagði starfshópurinn til að viðræður
við Menntamálaráðuneytið yrðu teknar upp aftur með það markmið að breyta
fyrirkomulagi samningsins frá árinu 2007.
Árið 2012 var Mannvit fengið til að gera drög að nýju safnahúsi sem hýsa
ætti kútterinn ásamt kostnaðaráætlun. Hún hljóðaði upp á ríflega 112.600.00 kr.
Árið 2014 var arkitektastofunni Formark einnig falið að gera áætlun fyrir
byggingu yfir kútterinn. Kostnaður við tillögur Formarks voru metnar á tæplega
65.867.000 kr.
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Þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir hefur ekki tekist að tryggja verkefninu
fjármagn. Þess var farið á leit við Mennta- og menningarmálaráðuneytið að
samningurinn frá 2007 yrði endurskoðaður. Aftur á móti leit fjárlaganefnd
Alþingis svo á málið að forendur fyrri samnings væru brostanar og hann því
fallinn úr gildi. Þær umleitanir báru því ekki árangur.

Varðveislugildi kútter Sigurfara
Fyrsti liður í framtíðarvarðveislu Sigurfara er að meta í hvaða þáttum
varðveislugildi skipsins liggur. Þegar það hefur verið gert er hægt að meta með
hvaða hætti varðveislan fer best fram og á hvaða þætti skipsins ber að leggja
áherslu. Skrifuð var greinargerð um varðveislugildi Sigurfara.1 Byggt var á
sniðmáti Historic Ships í Bretlandi.2 Stofnunin hefur einnig gefið út leiðbeiningar
um skráningu skipa. Í þeim er að finna matstöflu sem einnig var beitt.3 Til
samanburðar var gildi Sigurfara einnig metið út frá matsatriðum dönsku SAVE
aðferðarinnar.4 Í ljós komu fjórir áhersluþættir:
 Táknmynd skipsins fyrir þróun í atvinnu- og útvegssögu Íslands og
Bretlands
 Byggingarlag
 Fágæti
 Tilfinningalegu gildi og fagurfræði
Greinargerðina og umfjöllun um matsaðferðirnar er að finna í Viðaukum I og II.

Samráð
Samráð var haft við fjölda einstaklinga, stofnana og samtaka. Fundað var með
þeim þar sem færi var á, annars fóru samskiptin fram með tölvupóstskeytum.
Tilgangur samráðsins var að fá fram sem flest sjónarmið á viðfangsefnið, óska
eftir ráðgjöf og tillögum ásamt því að leita eftir samstarfi.











Ágúst Georgsson, þjóðháttafræðingur
Aníta Elefsen, Síldarminjasafninu á Siglufirði
Åsmund Kristiansen hjá Hardanger Fartøyvern í Noregi
Abigail McIntyre, Curator, Scottish Maritime Museum
Burton upon Stather Heritage Group
Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir, héraðsskjalavörður Akraness.
Gunnar Holmstad, Nordnorsk Fartøyvernsenter
Gunnlaugur Haraldsson, fyrrum forstöðumaður Byggðasafnsins í Görðum
Erlend Viberg Joense, Søvn Landsins, Færeyjum

Samband íslenskra sjóminjasafna vinnur nú að þróun aðferðar til að meta
varðveislugildi skipa og báta á Íslandi. Áætlað er að þeirri vinnu verði lokið
snemma vetrar 2016. Lagt er til að varðveislugildi Sigurfara verði metið til
samanburðar með þeirri aðferð þegar þróun hennar er lokið.
2 “Statements of Significance” 2016.
3 Kentley et al. 2007a.
4 SAVE. Kortlægning og registering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi.
2011.
1

7



























Esben Hedegaard, Svendborg museum, Danmörk
Eva Hult, Sjöhistoriska, Svíþjóð.
Hanna Hagmark-Cooper, forstöðumaður Åland Maritime Museum
International Boatbuilding Training College í Bretlandi
Jan Briek, Maritiem Museum Rotterdam (harbour collection)
Jóhann Ársælsson, skipasmiður
Jón Sigurpálsson. Byggðasafni Vestfjarða
Jeroen ter Brugge, Maritiem Museum Rotterdam
Karsten Lambers, prófessor við Leiden University
Martijn Manders, neðansjávarfornleifafræðingur hjá Rijksdienst for
Cultureel Erfgoed í Hollandi og kennari við Leiden University
Mari Søbstad Amundsen, Riksantikvaren í Noregi
Martyn Heighton, forstöðumaður National Historic Ships
Minjastofnun Íslands
Morten Hesthammer, Norsk forening for fartøyvern
Nathaniel Howe, forstöðumaður Northwest Seaport, Seattle,
Bandaríkjunum
Páll V. Bjarnason, arkitekt
Per Gisle Galåen, Norsk Maritimt Museum
Rachel Quick, Nautical Archaeology Society, Bretlandi
Ragnheiður Traustadóttir, fornleifafræðingur
Samband íslenskra sjóminjasafna
Sigurjón Baldur Hafsteinsson, professor í safnafræði við Háskóla Íslands
Thedo Fruithof, European Maritime Heritage
Tom Rasmussen, forstöðumaður Skibsbevaringsfonden í Danmörku
Þjóðminjasafn Íslands
Örlygur Kristfinnsson, Síldarminjasafninu á Siglufirði

Íbúafundur
Haldinn var opinn samráðsfundur um kútter Sigurfara þriðjudaginn 31. maí kl.
17 í Garðakaffi. Tilgangur hans var að kynna verkefnið fyrir íbúum og komast að
því í hverju gildi Sigurfara lægi fyrst og fremst í þeirra augum. Til stóð að láta
fundargesti svara tveimur spurningum í 5-6 manna vinnuhópum. Fundurinn var
auglýstur í bæjarpóstinum sem borinn er í hvert hús á Akranesi, á vef
Akranesbæjar og á Facebook-síðu Byggðasafnsins. Það virðist þó ekki hafa borið
árangur því fundargestir voru aðeins þrír fyrir utan starfsmenn safnsins. Ákveðið
var því að leita annarra leiða til að meta gildi skipsins fyrir bæjarbúa.

Vinnufundir
Haldnir voru vinnufundir á Byggðasafni Vestfjarða og Síldarminjasafninu á
Siglufirði 3. og 4. ágúst 2016. Söfnin eru leíðandi í sjóminjavörslu á Íslandi og því
þótti mikilvægt að leita samráðs hjá þeim. Fundina sátu fulltrúar safnanna, Jón
Sigurpálsson á Ísafirði og Aníta Elefsen og Örlygur Kristfinnson á Siglufirði ásamt
Margréti Hallgrímsdóttur, þjóðminjaverði, Ellu Maríu Gunnarsdóttur,
forstöðumanni menningar- og safnamála hjá Akraneskaupstað og Evu Kristínu
Dal, verkefnisstjóra. Markmið fundanna var að ræða alla raunhæfa kosti um
varðveislu Sigurfara, ræða varðveislugildi Sigurfara og rannsóknarmarkmið
tengd honum og kynna hugmyndir um rannsókn á skipinu og málþing.
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NOMAMU ráðstefna
Dagana 15. og 16. september 2016 var haldinn ráðstefna á vegum samtaka
norrænna sjóminjasafna (NOMAMU) í Stavangri í Noregi. Byggðasafninu í
Görðum var boðið að taka þátt. Verkefnisstjóri fór fyrir hönd safnsins og hélt þar
erindi um kútter Sigurfara og verkefnið sem hefur verið unnið um málefni hans.
Málþing sem byggðasafnið mun halda í febrúar á næsta ári var kynnt en þar
verður fjallað um áskoranir í varðveislu skipa og báta með tilvísun í Sigurfara.
Ráðstefnugestir voru áhugasamir um verkefnið og málþingið. Í samræðum við
ráðstefnugesti komu fram áhugaverð sjónarhorn og tillögur um framtíð skipsins.
Jafnframt voru ráðstefnugestir sammála um að hér væri um að ræða málefni sem
nauðsynlegt væri að ræða. Að auki var komið á tengslum við fjölmarga aðila á
sjóminjasaöfnum í Norðurlöndum.

Sjónarmið
Hér á eftir verður fjallað um ýmis sjónarmið sem fram komu á fundum, í
heimildum, samtölum og öðrum samskiptum þegar samráðs var leitað varðandi
framtíðarvarðveislu kútter Sigurfara.
Þjóðhátíðardella eða söguleg björgunarstarfsemi?
Ekki voru allir um eitt sáttir þegar skipið var flutt til landsins. Í Þjóðviljanum 28.
ágúst 1977 birtist t.d. grein sem nefndist Þjóðhátíðardella eða söguleg
björgunarstarfsemi?5Fyrirsögnin endurspeglar þá staðreynd að frá upphafi
skiptist almenningur í tvær fylkingar. Sú fyrri var þeirrar skoðunar að mikilvægt
væri að varðveita sögu þilskipaútgerðar og gera henni hátt undir höfði með því
að eignast eitt þilskipanna sem gerðu út frá Íslandi. Sú síðari var aftur á móti á
því máli að ekki væri forsvaranlegt að veita almannafé í slíkt verkefni.
Flestir þeirra sem rætt var við voru þeirrar skoðunar að varðveita ætti
skipið. Ástæðan er líklega sú að fyrst og fremst var rætt við hagsmunaaðila
verkefnisins sem flestir eru tengdir skipinu og varðveislu þess við safnið. Það er
ekki óeðlilegt að rödd þeirra sem vilja varðveita skipið sé háværari en hinna.
Helgast það af því að þeir eru fremur tilbúnir að beita sér í málinu.
Helstu sjónarmið sem fram hafa komið varðandi varðveislu skipsins er að
það sé skömm af því að ekki sé hægt að viðhalda síðasta kútternum sem er
fulltrúi þilskipanna og þeirra breytinga sem þau höfðu á útgerð landsmanna. Má
einkum heyra þetta á máli þeirra sem komu að verkefninu á áttunda áratugnum.
Í þessu samhengi hefur Sigurfari jafnvel verið nefndur Þjóðarskútan.6 Jafnframt
hefur verið bent á að kaupin á Sigurfara og varðveisla hans voru frumkvöðlastarf
á sviði minjavörslu á þeim tíma. Eins hefur skipið skapað sér sess í hugum íbúa á
Akranesi og hefur hann nokkuð tilfinningagildi fyrir bæjarbúa.
Sanngildi
Sanngildi skipsins kom nokkrum sinnum til umræðu. Flestir eru á því máli að
kjarni skipsins liggur í efnivið þess. Eðli skipa er slíkt að reglulega þarf að gera
við og jafnvel skipta út efnivið. Sanngildi þeirra felst að miklu leyti í þeim viðum
sem endurnýttir eru við viðgerðir. Sömu leiðis hefur veirð bent á að mikilvægt sé
Þjóðviljinn, 28. ágúst 1977, 12.
“Samningur um kútter Sigurfara undirritaður” 2007; “Þjóðarskútan Sigurfari í
kröppum sjó” 2012.
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að halda því sem hægt er að nýta úr Sigurfara í samhengi. Það sé erfiðara að gera
með safngripi á sýningu heldur en ef viðirnir eru áfram hluti af skipi.
Ljóst er að skipið er illa farið og ástand þess versnar hratt. Þeir hlutar sem
best eru varðveittir eru reiði, bómi og möstur. Gera má ráð fyrir að lítið sé hægt
að nota af öðrum viðum.
Forgangsröðun og grisjun
Varðveisla skipa og báta hefur að vissu leyti fallið á milli skips og bryggju á
Íslandi. Vandræðin felast að stóru leyti í eðli minjanna og hvernig þær eru
flokkaðar. Í lögum um menningarminjar frá 2012 eru skip og bátar eldri en frá
árinu 1950 skilgreid sem forngripir7. Þar með er hægt að sækja um styrki til
viðhalds og varðveilsu í Fornminjasjóð. Samkeppni um fjármagn úr sjóðnum er
hörð og umfangs hans í raun ekki nægjanlegt til að standa straum af viðhaldi og
varðveislu báta og skipa sem jafnan er kostnaðarsöm. Er svo komið að söfn
veigra sér við að skrá báta og skip sem safngripi vegna ábyrgðarinnar sem því
fylgir og kostnaðar.
Málefni Sigurfara hafa lengi verið í deiglunni. Sumir hafa jafnvel gengið svo
langt að segja að hann hafi haldið sjóminjum landsins í gíslingu hvað varðar
fjárveitingar. Ljóst er að mikilla fjármuna er þörf eigi að varðveita skipið í heilu
lagi til framtíðar. Hefur þetta verkefni ávalt notið ákveðins forgangs þó að ekki
hafi fengist nægilegt fjármagn til að tryggja varðveislu hans til framtíðar. Hefur
fjármagnið því verið nýtt til viðhalds í stað varanlegra varðveisluaðgerða. Segja
má að önnur verkefni á sviði sjóminjavörslu hafi liðið fyrir þá staðreynd að
fjármagni hafi verið beint til Sigurfara.
Þau sjónarmið hafa komið fram að Ríkið eða stofnanir á sviði
þjóðminjavörslu ættu að taka af skarið varðandi varðveislu skipsins. Skipið sé
hluti af sögu þjóðarinnar allrar og ekki einkamál Skagamanna. Í þessu samhengi
þarf þó að líta til forgangsröðunar í þjóðminjavörslu. Er það mat þjóðminjavarðar
að það samræmist ekki stefnu Þjóðminjasafns Íslands að veita svo háum
fjárhæðum sem verkefnið krefst í stakt mál.
Ástand Sigurfara er nú afar slæmt og taka þarf ákvörðun um afdrif hans.
Hver svo sem niðurstaðan verður er ljóst að Sigurfari verður fyrirmynd sem söfn
í nágrannalöndunum munu líta til í framtíðinni. Ein þeirra hugmynda sem hefur
verið nefnd í því samhengi er að taka skipið í sundur eftir ítarlega rannsókn.
Sjaldgæft er að taka þurfi skip í sundur en það mun líklega verða algengara á
komandi árum. Kostnaður við viðhald skipa og báta er hár og oft hafa eigendur
þeirra, hvorki söfn né einstaklingar, í auknum mæli ekki efni á viðhaldi þeirra.
Mörg söfn sjá jafnframt fram á að þurfa grisja safnkostinn. Sem dæmi um það má
nefna Maritiemt Museum Rotterdam sem vinnur nú að grisjun eftir sameiningu
við Rotterdam Harbour Museum. Hjá þeim stendur yfir áhugaverð vinna við
forgangsröðun og mat á því hvaða gripir raunverulega varðveita og miðla
sjávarútvegssögu Rotterdam.
Rannsókn og miðlun
Fjallað var um mikilvægi Sigurfara bæði sem rannsóknarviðfangs sem og
mikilvægi hans við miðlun á sögu þilskipaútgerða á Íslandi. Þegar varðveislugildi
Sigurfara er skoðað kemur í ljós að rannsókn á skipinu sjálfu getur aðeins fjallað
7
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um þrjá af fjórum áhersluþáttum sem hafa verið skilgreindir, þ.e. byggingarlag,
fágæti og tilfinningalegt gildi og fagurfræði. Skipið sjálft geymir aftur á móti litlar
sem engar upplýsingar um atvinnusögu Íslands og Bretlands. Hins vegar er
skipið hluti af þeirri upplifun sem hægt er að tengja við atvinnusöguna. Hvað
varðar þennan þátt er skipið frekar hluti af miðlun um þilskipaútgerðina.
Sigurfari hefur þá sérstöðu að saga skipsins er þekkt en sjaldgæft er að saga
skipa og báta sé svo vel skráð eins og raun ber vitni. Hentar hann því vel til
miðlunar og sýninga. Þó þarf að hafa í huga að sýning um þilskipaútgerð og
Sigurfara verði ekki að nokkurs konar grafreit fyrir skipið heldur á hún að gera
þilskipasögunni hátt undir höfði.
Flestir eru sammála því sjónarmiði að ávinningur sé af því að rannsaka
skipið. Meðal þess sem fram kom að væri mikilvægt að skrásetja er saga skipsins
og gerð. Þar ber að nefna fjölda banda, lag byrðingsins, samsetningar á hornum
skipsins að aftan og efnivið. Jafnframt er talið mikilvægt að gerðar verði
smíðateikningar af skipinu.
Handverkið
Ein af helstu röksemdunum sem hafa verið nefndar fyrir varðveislu Sigurfara er
að varðveita þurfi handverkið og þekkingu á tréskipasmíði á Íslandi. Endurgerð
Sigurfara myndi skapa tækifæri til þess. Þó benti Örlygur Kristfinnson á það að
þar sem Sigurfari væri ekki íslensk smíð væri það í raun ekki hlutverk safna hér á
landi að skrásetja handverk Sigurfara. Sömu rökum má beita um almenna
varðveislu handverksins hér á landi. Í alþjóðlegum heimi samtímans þar sem
mannauður og þekking eru hreyfanlegar auðlindir er í raun óþarft að veita miklu
fé í að viðhalda þekkingu sem auðvelt er að sækja erlendis.
Fordæmi
Í nágrannalöndunum hafa sambærilegir kútterar varðveist. Misjafnt er hvernig
varðveislunni er háttað. Helst er hægt að finna upplýsingar um þá sem eru á sjó
en erfiðara um þá sem ekki njóta virkrar varðveislu. Má þar helst nefna Excelsior8
, Pilgrim9 og Leader10 á Bretlandi, Westward Ho í Færeyjum, Deodar11 í Svíþjóð
og Boy Leslie12 í Noregi. Þessi skip eru rekin af samtökum sem stofnuð hafa verið
um varðveislu þeirra og eru höfð til útleigu. Sá munur er á þessum skipum og
Sigurfara að þau stóðu ekki á landi sem safnskip áður en endurgerð á þeim fór
fram. Upplýsingar fundust um tvö skip sem líkt og Sigurfari voru safnskip í afar
lélegu ásandi. Þessi skip eru af annrri gerð en Sigurfari en að mörgu leyti
sambærileg hvað varðar aldur og efnivið.


Skipið City of Adelaide, byggt árið 1864, sigldi milli Bretlands og Ástralíu á
19. öld. Það er annað tveggja skipa sem hefur varðveist af þeirri gerð sem
á ensku nefnist composite clipper og var byggt úr við yfir járnramma. City
og Adelaide var fært Scottish Maritime Museum til eignar árið 1992. Illa
gekk að fjarmagna viðgerðir á skipinu sem stóð í slipp. Árið 1999 var svo

Excelsior Trust 2016
Pilgrim 2016
10 Trinity Foundation 2016
11 Deodar 2016
12 Boy Leslie 2016
8
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komið að skipið var í afar slæmu ástandi. Illa gekk að afla stuðnings við
endurgerð skipsins og leit út fyrir að dagar skipsins væru taldir. Árið 2013
veitti hins vegar ástralska ríkiisstjórnin veglegan styrk svo flytja mætti
skipið til Adelaide í Ástralíu þar sem það er varðveitt sem safnskip. Skipið
er opið almenningi og er áætlað er að það verði miðpunktur þorps þar
sem sjóminjum verða gerð skil. Endanleg staðsetnings skipsins hefur þó
ekki verið ákveðin og ekki hefur verið tryggt fjármagn til viðgerðar á því.13


Skipið Wawona var var byggt árið 1897 í Kaliforníuríki í Bandaríkjunum.
Það er af þeirri gerð sem á ensku nefnist schooner og er nokkru stærri en
Sigurfari, heilir 50 metrar. Árið 1964 tók hópur sjálfboðaliða í Seattle í
Bandaríkjunum sig saman og stofnaði félagið Northwest Seaport.
Tilgangurinn var að varðveita söguleg skip. Sama ár keypti félagið
Wawona. Skipið var haft til sýnis þar sem það lá við bryggju. Árið 2005
var haldið málþing þar sem ástand skipsins var rætt ásamt þeim
möguleikum sem voru á varðveislu skipsins. Niðurstaðan var að ekki væri
hægt að afla nægilegs fjár til að standa undir þeim miklu viðgerðum sem
þörf var á. Úr varð að árið 2009 var skipið rannsakað ítarlega í því ástandi
sem það var og síðan tekið í sundur.14

Framtíðarvarðveisla kútter Sigurfara
Niðurstöður verkefnisins eru tillögur að aðgerðum sem miða að
framtíðarvarðveislu kútters Sigurfara. Markmiðið er að varðveisla skipsins verði
í samræmi við forgangsröðun í þjóðminjavörslu og að sátt náist í samfélaginu um
aðferðafræði varðveislunnar. Unnið var út frá leiðbeiningum National Historic
Ships15 ásamt, ofangreindu mati á varðveislugildi skipsins og upplýsingum og
ráðgjöf sem fékkst með samráði við aðila á sviði sjóminjavörslu. Hafa skal í huga
að varðveisla skipsins getur farið fram með áþreifanlegum og óáþreifanlegum
hætti, þ.e. með varðveislu viða skipsins og varðveislu heimilda um það.
Hér er sett fram tillaga að aðgerðum í fjórum liðum sem stuðla að
framtíðarvarðveislu skipsins.
 Rannsókn á kútter Sigurfara
 Málþing
 Tillögur að framtíðarvarðveislu kútter Sigurfara
 Miðlun

Rannsókn á kútter Sigurfara
Mikilvægasti liðurinn í varðveislu kútter Sigurfara er rannsókn á skipinu.
Rannsóknin felur í sér að heimildum um skipið verður safnað og skipið skráð í
núverandi mynd. Lagt er til að haldin verði fjölþjóðleg vinnustofa um
rannsóknina þar sem nemendur og sérfræðingar vinna saman að skráningu
skipsins. Skilgreind hafa verið rannsóknarmarkmið og aðferðafræði fyrir
rannsókn skipsins ásamt verkáætlun. Gert er ráð fyrir að rannsóknin fari fram á
tímabilinu 3. apríl – 1. júní 2017 og að kostnaður nemi xxx.
http://www.cityofadelaide.org.au/
Palsson et. al. 2005.
15 Kentley et. al. 2007a; 2007b.
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Rannsóknin felur í sér bæði heimildavinnu sem og skáningu á skipinu í
núverandi mynd. Bæði rituðum og munnlegum heimildum um Sigurfara verður
safnað sem og ljósmyndum af skipinu. Skráning skipsins í núverandi mynd felur í
sér að gert verður þrívíddarlíkan af skipinu sem notað er til að gera
smíðateikningar af skipinu. Þeir þættir sem ekki er hægt að skrá með þessum
hætti, t.d. samsetningar og festingar, verða mældir upp og handteiknaðir.
Jafnframt verður gerð skrifleg lýsing á skipinu og það myndað. Með skýrslu
þessari fylgir verkefnisáætlun fyrir rannsókn skipsins ásamt rannsóknaráætlun
(e. Written Scheme of Investigation). Rannsóknaráætlunin er á ensku þar sem
gert er ráð fyrir að erlendir aðilar komi að einhverju leyti að rannsókninni.

Málþing
Til að sátt skapist um framtíð Sigurfara er nauðsynlegt að endanleg ákvörðun um
framtíð skipsins sé vel rökstudd. Rökstuðningurinn ætti m.a. að vísa í alþjóðlega
umræðu og forgangsröðun í þjóðminjavörslu. Eitt af lykilatriðum verkefnisins er
því að hefja umræðu á aðferðafræði og þeim áskorunum sem varðveisla báta og
skipa felur í sér. Á þetta sér í lagi um þær aðferðir sem fela í sér óáþreifanlega
varðveislu, þ.e. þar sem viðir skipanna eru ekki varðveittir en segja má að
nokkurs konar bannhelgi hafi ríkt um þær. Þær eru þó mikilvægur þáttur í
nútíma minjavörslu þar sem markvissri forgangsröðun og grisun er fylgt.
Lagt er til að haldið verði málþing um áskoranir í varðveislu skipa og báta
til að skapa alþjóðlegan umræðuvettvang um aðferðir við varðveislu skipa og
báta. Málþinginu hefur verið valinn titillinn Challenges Facing Historic Ship
Conservation: Deconstruction or Reconstruction? Þemu málþingsins eru tvö:
 Historic Ship Conservation in Northern Europe
 Historic Ships as Working Objects, Museum Items or Sources of Knowledge?
Jafnframt verða haldnar tvær vinnustofur á málþinginu. Vinnustofa A fjallar um
gildi Sigurfara fyrir samfélagið og fer fram á íslensku. Vinnustofa B ber titilinn
When is Deconstruction of a Historic Ship Acceptable? Þar verður sérstaklega
fjallað um málefni Sigurfara en ein af þeim leiðum sem komið hafa til umræðu
um framtíð skipsins er að taka það í sundur að undangenginni rannsókn.
Umræðurnar fara fram á ensku. Að málþinginu loknu verður gefið út
ráðstefnurit.
Undirbúningur málþingsins er langt á veg kominn. Því hefur verið valinn
tími 23. og 24. febrúar 2017. Fyrri daginn verður dagskráin í Tónbergi,
tónlistarsal Tólistarskóla Akraness. Síðari daginn er vinnustofa B á dagskrá og
verður hún haldin í fyrirlestrarsal Þjóðminjasafns Íslands. Málþingið verður opið
öllum og ekkert ráðstefnugjald verður innheimt. Áhugi fyrir málþinginu er mikill.
Verkefnið um Sigurfara hefur fá fordæmi og hefur það vakið nokkra athygli á
alþjóðlegum vettvangi, ekki síst vegna þess að söfn og stofnanir í
nágrannalöndum sjá fram á að fást við svipaðar aðstæður í framtíðinni.
Fjöldi áhugaverðra fyrirlesarar hafa staðfest þátttöku sína. Þeir eru:
 Hanna Hagmark-Cooper, forstöðumaður Åland Maritime Museum.
 Mariana de Campos Francozo, aðstoðarprófessor í safnafræði við
Leiden University í Hollandi.
 Martijn Manders, sjóminjafornleifafræðingur við Rijksdienst vor
Cultureele Erfgoed í Hollandi.
 Martyn Heighton, forstöðumaður National Historic Ships á
Bretlandi.
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Orri Vésteinsson, prófessor í fornleifafræði við Háskóla Íslands.
Sigurjón Baldur Hafsteinsson, prófessor í safnafræði við Háskóla
Íslands.
 Tom Rasmussen, forstöðumaður Skibsbevaringsfonden.
Kostnaður við málþingið er xxx kr. Gert er ráð fyrir að það verði fjármagnað með
styrktarfé. Nánar er fjallað um fjármögnn málþingsins í kafla um styrkumsóknir.

Tillögur að framtíðarvarðveislu kútter Sigurfara
Enn á eftir að taka ákvörðun um framtíðarvarðveislu kútter Sigurfara. Eftir að
rannsókn á skipinu líkur eru ýmsir kostir í stöðunni. Þeir verða taldir upp hér og
stuttlega fjallað um þá. Mælt er með að endanleg ákvörðun verði tekin í kjölfar
málþingsins. Þar munu koma fram fjölbreytt sjónarmið á alþjóðlegum vettvangi
ásamt því sem málefni Sigurfara verða rædd í vinnustofu. Niðurstöður hennar
má nota til að taka rökstudda ákvörðun um framhaldið. Með því móti er líklegra
að samstaða og sátt náist um niðurstöðuna.
Ekki var reiknaður áætlaður kostnaður fyrir þær tillögur sem hér eru taldar til en
gerð kostnaðaráætlana fyrir hvern lið væri of umfangsmikið til að rúmast innan
þessa verkefnis. Þar sem áður hefur verið gerð greining á kostnaði fylgir það mat
tillögunni.
Ekki leitast við að meta kostnað við verkefni sem ekki yrðu á höndum
sveitarfélagsins.
1.

Skipið látið grotna niður á landi
Örlygur Kristfinnsson á Síldarminjasafninu á Siglufirði lagði til að Sigurfari
yrði látinn grotna niður á náttúrulegan hátt þar sem hann stendur nú. Yrði
það heimspekilegur gjörningur þar sem Sigurfari væri táknmynd þess
hvernig fer fyrir öllum mannanna verkum. Ferlið gæti einnig nýst öðrum
verkefnum á sviði sjóminjavörslu þar sem upplýsingar um niðurbrotsferlið
og tímann sem það tekur veita upplýsingar sem hægt er að nýta við
vaðrveislu annarra báta og skipa.
Girða þyrfti Sigurfara af þannig að tryggt væri að óviðkomandi aðilar
komist ekki um borð. Setja þyrfti hugmyndir gjörningsins fram á listrænan
og vel úthugsaðan máta. Þar kæmi t.d. fram saga skipsins, upplýsingar um
niðurbrotsferlið og hugleiðingar um tímann. Eins væri hægt að tengja
gjörninginn við sýningu um þilskipaútgerðina í nýju bátahúsi
Byggðasafnsins, t.d. með því að nota vefmyndavélar sem taka upp ferlið,
bæði utan frá og neðan þilja. Gróft kostnaðarmat vegna öryggisráðstafana
og framsetningar nemur um 3.500.000 kr.

2.

Skipið varðveitt á hafsbotni sem áfangastaður fyrir kafara
Í Svendborg í Danmörku var ferjunni Ærøsund sökkt 10 kílómetrum utan
við höfnina árið 2014. Ferjan var byggð árið 1960 og sigldi milli
Ærøskøbing og Svendborg til ársins 1999. Árið 2000 var hún sett á lista yfir
vernduð skip. Til ársins 2012 var hún bundin við höfn en það ár var tekin
ákvörðun um að sökkva henni. Skipsflök eru vinsæl meðal kafara og var
markmið verkefnisins að gera ferjuna að áfangastað fyrir ferðamenn. Tvö
ár tók að fá leyfi til framkvæmdarinnar og var verkefnið umdeilt. Þegar
ferjunni var sökkt 5. október 2014 var fjöldi skipa og báta viðstaddur til að
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fylgjast með og fréttamiðlar voru með beina útsendingu. Ærøsund ferjan
verður þannig varðveitt um ókominn tíma á botni hafsins.16
Annað dæmi um varðveislu á hafsbotni er HMS Scylla, síðasta freigátan
sem byggð var Devonport Dockyard á Bretlandi árið 1968. Skipinu var
sökkt árið 2004. HMS Scylla er aðdráttarafl fyrir kafara en þar fara einnig
fram rannsóknir á því hvernig sjávardýr og –plöntur setjast að á flakinu.17
Mögulegt væri að útfæra slíkt verkefni fyrir kútter Sigurfara. Gæti
skipið orðið aðdráttarafl fyrir ferðamenn á Akranesi. Afla þyrfti leyfa frá
Minjastofnun
Íslands
og
Umhverfisráðuneytis,
fjarlægja
alla
mengunarvalda um borð og útfæra flutning á skipinu. Taka þarf tillit til þess
að þar sem Sigurfari hefur staðið á landi í fjóra áratugi er ólíklegt að skipið
fljóti. Jafnframt er nauðsynlegt að kanna áhuga ferðamanna á köfun hér við
land sem og ferðaþjónustuaðila. Best færi á því að verkefni á borð við þetta
yrði í höndum einkaaðila á sviði ferðaþjónustu.
3.

Skipið tekið í sundur
Upphaflegar tillögur Þjóðminjasafns Íslands gerðu m.a. ráð fyrir að
Sigurfari yrði rannsakaður og tekinn í sundur. Valdir hlutar yrðu mögulega
teknir til varðveislu á Þjóðminjasafni Íslands en öðrum fargað eða þeir
nýttir í önnur verkefni ef möguleiki væri á. Ljóst er að þessi valkostur er
afar umdeildur þar sem hann felur aðeins í sér varðveislu skipsins á
óáþreifanlegan máta. Verði þessi leið farin er mælt með því að aðgerðin
verði felld inn í verkefnisáætlun um rannsókn skipsins. Skrá mætti skipið
samhliða því að það er tekið í sundur en þannig verður aðgengi að ýmsum
hlutum þess auðveldari. Áætlaður kostnaður er u.þ.b. 2.000.000 kr.

4.

Skipið tekið í sundur en hluti þess varðveittur og hafður til sýnis
Þegar skipið Wawona var tekið í sundur í Bandaríkjunum árið 2009 var
farin sú leið að hluti þess var varðveittur og hafður til sýnis á nærliggjandi
safni. Sambærilegri aðferð væri hægt að beita á Sigurfara. Meta þyrfti hvaða
hlutar skipsins eru í varðveisluhæfu ástandi en einnig ætti að líta til gildis
Sigurfara við valið. Jafnframt þayrfti að huga að samhengi skipsins, en
erfiðara er að gera stökum hlutum skipsins skil á sýningu heldur en í
upphaflegri staðsetningu þeirra sem hluti af skipinu. Eins þarf að huga að
því því hvort hægt sé að varðveita viðina við viðunandi aðstæður í samráði
við forverði. Ein tillaga sem liggur fyrir er að varðveita lúkar skipsins og
innréttingar sem þar eru. Lúkarinn mætti sýna þannig að klifra þyrfti ofan í
hana til að leyfa gestum að upplifa aðstæður um borð. Erfitt er að leggja
mat á kostnað við þessa tillögu. Til viðbótar við þær 2.000.000 kr. sem
áætlað er að kosti að taka skipið í sundur bætist við kostnaður við forvörslu
og meðhöndlunar þeirra hluta sem hafðir verða til sýnis. Fer hann alfarið
eftir því hversu stór hluti verður varðveittur og hvert ástand hans er.

5.

Skipið tekið í sundur en hluti þess nýttir við endurgerð kútter Fríðu í
Bretlandi

“Ærøsund må sænkes” 2014; “Færge sænkes: Nu skal vrag lokke nysgerrige
dykkere til” 2014.
17 Kentley et. al. 2007b, 9-10; “The Story of HMS Scylla” 2016.
16
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Þó að kútter Sigurfari sé í afar lélegu ástandi er mögulegt að endurnýta
megi þá hluta hans sem best eru varðveittir. Þessir hlutar eru möstrin, bómi
og reiði. Stórmastrið kemur upphaflega úr systurskipi Sigurfara,
Riddaranum, sem smíðaður var í sömu skipasmíðastöð árið 1883.
Afturmastrið er aftur á móti nýsmíði. Bóma og reiði hafa einnig veirð
endurnýjuð.
Þilskipið City of Edinboro’ er kútter af sömu gerð og Sigurfari.
Útgerðarsaga skipanna er áþekk. Það var smíðað á Bretlandi árið 1883, selt
til Íslands sama ár og Sigurfari og gert út héðan undir nafninu Fríða á
árunum 1897-1913. Þá var það selt til Færeyja. Skipið var flutt til Bretlands
árið 1980 þar sem það var gert upp og notað til siglinga. Árið 1992
strandaði skipið. City of Edinboro’ er nú í eigu Excelsior Trust á Bretlandi.
Viðgerðir á skipinu hafa staðið til frá árinu 2000 en lítið orðið úr þeim
vegna skorts á fjármagni. Fregnir herma þó að til standi að hefja viðgerðir á
skipinu sem hluta af skipasmíðanámi. Ekki hefur þó tekist að fá
staðfestingu á þessum áætlunum. Ekki er gert ráð fyrir að kostnaður hljótist
af þessari tillögu enda væri það í höndum Excelsior Trust að greiða fyrir
flutning á þeim hlutum sem nýta ætti til viðgerða á Fríðu.
6.

Skipið tekið í sundur, kútter Fríða keypt til landsins og hluti Sigurfara
nýttur til endurgerðar
Nefndur hefur verið sá möguleiki að kútter Fríða (nú City of Edinboro’) eða
annað sambærilegt skip yrði keypt til landsins og það gert sjófært. Hlutar
úr Sigurfara yrðu notaðir við endurgerðina. Skipið væri hægt að nota í
ferðþjónustu eða sem skólaskip að erlendri fyrirmynd. Framkvæmdin,
eignarhald og rekstur skipsins þyrfti að vera einkaframtak enda hafa
Akraneskaupstaður eða stofnanir á sviði minjavörslu ekki fjármagn til slíks
verkefnis.

7.

Skipinu komið í geymslu Faxaflóahafna
Samband íslenskra sjóminjasafni kom á framfæri þeirri hugmynd að koma
mætti Sigurfara í geymslu Faxaflóahafna við Sundahöfn til bráðabirgða. Þar
er nú þegar Aðalbjörg RE sem er í eigu Borgarsögusafns. Aðalbjörg er 30
tonna eikarbátur sem var smíðaður hér á landi á árunum 1934-35.
Báturinn var áður til sýnis á Árbæjarsafni.
Við nánari athugun kom í ljós að kútter Sigurfari er of breiður til að
hægt sé að koma honum inn í geymsluna. Er þessi lausn því ekki raunhæfur
kostur. Athuga mætti með annað geymsluhúsnæði. Verði farið í slíkar
aðgerðir er mikilvægt að ástans skipsins verði metið fyrst og skorið verði
úr um hvort skipið þoli flutning og geymslu innan dyra. Jafnframt þyrftu að
liggja fyrir raunhæfar áætlanir um framtíð skipsins enda væri geymsla þess
aðeins tímabundin lausn.

8.

Bygging reist yfir skipið og það endurgert
Lagt hefur verið til að reist verði hús yfir kútter Sigurfara við Byggðasafnið í
Görðum. Tillögur að slíku húsi voru gerðar árið 2011 af PK Arkitektum.
Árið 2014 gerði arkitektastofan Formark jafnframt kostnaðaráætlun vegna
hönnunar og byggingar 650 m2 húss yfir kútterinn. Hljóðar hún upp á
65.867.000 kr. Hugmyndir voru um að Sigurfari yrði til sýnis undir þaki og
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skipið endurgert með tíð og tíma. Viðgerðir yrðu hluti af „lifandi“ sýningu á
safninu og nota mætti verkið til að viðhalda handverksþekkingu á
tréskipasmíði á Íslandi. Ljóst er að byggingin þarf að vera nokkuð háreist til
að hýsa möstur skipanna og hafa því komið fram hugmyndir um að grafa
skipið niður svo það standi lægra. Meta þyrfti hvort skipið þoli slíkar
aðgerðir í því ástandi sem það er núna. Bygging húss yfir kútterinn hefur
verið rædd um nokkurt skeið en ekki hefur tekist að fjármagna hana.
Verði þessi tillaga fyrir valinu þarf að tryggja að Byggðasafnið hafi
bolmagn til að standa að viðgerð skipsins um komandi ár og að viðhalda
fasteigninni og reka hana. Jafnframt hefur verið bent á að líklegt sé að viðir
skipsins muni ekki standa þegar þeir þorna og að skipið muni falla saman
þegar það er komið undir þak. Leggja þyrfti mat á ástand þess áður en farið
yrði í framkvæmdir við yfirbyggingu.
Eitt af markmiðum þess að endurgera skipið er að varðveita þekkingu á
handverkinu á Íslandi. Fá tækifæri bjóðist hér á landi fyrir nema til að læra
tréskipasmíðar. Það sjónarmið hefur þó komið fram að ekki sé um að ræða
íslenskt handverk. Í alþjóðlegu samfélagi nútímans sé ekki nauðsynlegt að
leggja mikið fé í að viðhalda þekkingu sem hægt er að sækja erlendis frá,
bæði í formi mannauðs og námsframboðs.
9.

Félag stofnað um endurgerð kútters Sigurfara og skipið fært því til
eignar
Páll V. Bjarnason, arkitekt, setti sig í samband við Byggðasafnið í Görðum og
Þjóðminjasafn Íslands. Hann vildi koma á framfæri tillögu um
framtíðarvarðveislu kútter Sigurfara. Páll kynnti hugmyndir sínar á fundi í
Þjóðminjasafni Íslands þann 5. júlí 2016. Fundinn sátu Margrét
Hallgrímsdóttir, þjóðminjavörður, Anna Lísa Rúnarsdóttir, sviðsstjóri
rannsókna og þróunar á Þjóðminjasafni, Regína Ásvaldsdóttir, bæjarstjóri
Akraneskaupsstaðar og Eva Kristín Dal, verkefnisstjóri á Byggðasafninu í
Görðum.
Hugmyndir Páls byggja á því að stofanð verði eignarhaldsfélag um
kútter Sigurfara og því fært skipið til eignar. Byggt yrði utan um Sigurfara
þar sem hann stendur á svæði Byggðasafnsins í Görðum. Skipið yrði síðan
endurgert og haft til sýningar. Nýlega var Páll á fundi Europa Nostra,
regnhlífasamtaka um verndum menningarminja í Evrópu. Þar ræddi hann
við ýmsa aðila um fjármögnun á slíku verkefni. Var honum sérstaklega bent
á Nordisk kulturfond og lítur hann sérstaklega til hans sem mögulegs
aðalfjármögunaraðila. Einnig hefur hann hug á að leita stuðnings fyrirtækja
á sviði sjávarútvegs.
Nordisk kulturfond styður við menningarstarfsemi á Norðurlöndunum.
Verða þáttakendur þess að koma frá a.m.k. þremur Norðurlöndum.
Hámarksstyrkir eru 500.000 DKK. Þó er hægt að sækja um oftar en einu
sinni er sjóðurinn ekki ætlaður til að fjármagna starfsemi verkefna með
margra ára líftíma. Ætlað er að kostnaður við þetta verkefni hlaupi á
hundruðum milljóna króna. Hámarksstyrkur úr Nordist kulturfond nemur
sem svarar ríflega 9 milljónum íslenskra króna. Því er ljóst að til þarf að
koma umtalsvert meira fjármagn eigi það að verða að veruleika. Áður hefur
verið reynt að fjármagna svipaðar aðgerðir án árangurs. Því er ljóst að þessi
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tillaga er ekki raunhæf nema til komi umtalsverður fjárhagslegur
stuðningur úr öðrum sjóðum eða frá einkaaðilum.
10. Skipið varið með segli og það endurgert
Gunnlaugur Haraldsson lagði fram þá hugmynd að verja skipið með segldúk
sem yrði strengdur yfir það á veturna. Slíkar aðgerðir séu þekktar í Noregi.
Unnið yrði að endurgerð skipsins yfir sumarmánuðina. Þessi hugmynd var
þó sett fram á þeim forsendum að grípa hefði þurft inn í ferlið fyrr þegar
ástand skipsins var betra. Því þyrfti að meta hvort þessi kostur sé
raunhæfur út frá núverandi ástandi skipsins þar sem þessar aðgerðir
myndu aðeins hægja á niðurbrotsferlinu hluta árs en ekki stöðva það.
Kanna þyrfti kosti og galla þessarar aðferðar nánar og gera mat á kostnaði.
Einnig þarf að líta til fagurfræðilegra sjónarmiða þar sem skipið yrði hulið
stóran hluta árs. Jafnframt er endurgerð skipsins stórt og kostnaðarsamt
verkefni sem hleypur á tugum milljóna og þyrfti að tryggja fjármagn og
mannskap til verksins til framtíðar.
11. Kútter Sigurfari endurgerður í sjófæru ástandi
Árið 2007 gerðu Akraneskaupstaður og Menntamálaráðuneytið með sér
samning um að kútter Sigurfari skyldi endurgerður í sjóhæfu ástandi.
Verkefnið strandaði þegar í ljós kom að kostnaður við endurgerð skipsins
hafði verið vanmetinn en ljóst er að hann hleypur á hundruðum milljóna.
Verði þessi leið valin þarf að tryggja nægilegt fjármagn, bæði til
endurgerðar skipsins sem og rekstur þess í kjölfarið. Verkefnið er af þeirri
stærðargráðu að það þyrfti að vera einkaframtak fjárfesta eða fjölþjóðlegt
samstarfsverkefni. Dæmi eru um sambærileg verkefni erlendis og mætti
leita fyrirmynda þar. Má þarf nefna kútterinn Westward Ho í Færeyjum,
Excelsior, Pilgrim og Leader á Bretlandi, Deodar í Svíþjóð og Boy Leslie í
Noregi.
12. Nýsmíði
Rannsókn á skipinu skilar af sér smíðateikningum. Þær má nota til að smíða
nákvæma eftirlíkingu af Sigurfara þó upprunalega skipið sé ekki lengur til
staðar. Verekfni sem þetta er því ekki háð varðveislu kútter Sigurfara hvað
tíma varðar. Nýtt skip mætti nýta í ferðaþjónustu eða við kennslu að
erlendri fyrirmynd. Verekefni af þessum toga yrði alfarið í höndum
einkaaðila sem og rekstur skipsins enda fellur slík starfsemi ekki að
hlutverki Byggðasafnsins.
Í nýsmíði yrði ekki notaðir viður úr upprunalega skipinu. Að margra
mati er mikill munur á nýsmíði og endurgerð sem notast við viði úr
upprunalega skipinu að hluta, jafnvel þó að í litlum mæli sé. Eðli skipa er
slíkt að reglulega þarf að gera við og jafnvel skipta út efnivið. Sanngildi
þeirra felst að miklu leyti í þeim viðum sem endurnýttir eru við viðgerðir,
jafnvel þó þeir séu ekki upprunalegir. Í augum margra yrði nýsmíði ekki
hinn raunverulegri Sigurfari og væri gildi hans ekki sambærilegt við
endurgert skip þar sem eldri viðir skipsins væru nýttir.
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Miðlun
Afurð rannsóknarinnar á kútter Sigurfara verður rannsóknarskýrsla sem nær
yfir heimildir um sögu kútters Sigurfara og byggingarlag hans. Upplýsingarnar
ætti að nota til að miðla þekkingu um skútuöldina og skipið sjálft. Verði skipið
sjálft fjarlægt af svæði byggðasafnsins er hentar miðlun vel til að tryggja að
skipið hverfi ekki með öllu af safninu heldur verði því gerð skil á annan hátt.
Útfærsla miðlunar er háð lokaákvörðun um framtíðarvarðveislu skipsins, m.a.
hvort skipið verði áfram á safnsvæðinu eða ekki. Erfitt er að meta kostnað fyrr en
nánari útfærsla liggur fyrir og fylgir tillögunum því ekki kostnaðaráætlun.
1.

Sýning
Lagt er til að sýning verði sett upp um þilskipaútgerð á Íslandi. Komið hefur
verið á samstarfi við námsleið í safnafræði við Háskóla. Nemendur í
námskeiðinu Gagnrýnin sýningarstjórnun á vorönn 2017 munu gera tillögur
að sýningarhandritum fyrir sýninguna. Tengiliður í Háskóla Íslands er
Sigurjón Baldur Hafsteinsson, prófessor í safnafræði. Verkefnið verður
unnið í samráði við starfsmenn Byggðasafnsins í Görðum. Eitt
sýningarhandrit verður valið og það unnið áfram. Möguleg staðsetning
sýningarinnar er í nýju bátahúsi sem verið er að reisa við byggðasafnið eða
sem hluti af nýrri grunnsýningu.

2.

Minnisvarði
Hverfi Sigurfari af svæði Byggðasafnsins í Görðum hefur verið lagt til að
reistur verði minnisvarði um skipið. Útfærsla minnisvarðans getur verið
með ýmsum hætti, t.d. sem listaverk eða sem leiksvæði. Þannig væri hægt
að glæða svæðið við safnið lífi samhliða því að Sigurfara væri minnst. Þrjár
leiðir eru helst færar við hönnun minnisvarðans:
 Leitað til listamanns
 Samstafi komið á við Listaháskóla Íslands
 Samkeppni haldin
Áður en ákvörðun um minnisvarða verður tekin þarf endanleg áætlun um
framtíðarvarðveislu Sigurfara að liggja fyrir. Jafnframt þarf að gera
verkefnisáætlun, meta kostnað og fjármagna verkefnið.

3.

Heimildarmynd
Sú hugmynd hefur komið fram að hægt væri að gera heimildarmynd um
kútter Sigurfara. Það er mat höfundar að slíkt verkefni væri betur komið í
höndum einstaklings eða framleiðslufyrirtækis en Byggðasafnsins í
Görðum. Því verður ekki fjallað nánar um það hér. Sé áhugi fyrir gerð
heimildamyndar ætti að leita til aðila um gerð hennar áður en farið verður í
framkvæmdir við skipið svo kvikmyndagerðarfólk hafi tækifæri á að afla
myndefnis á meðan á þeim stendur.

Styrkumsóknir
Meðfylgjandi er listi yfir þá styrki sem hefur verið sótt um til framhald
verkefnisins. Jafnframt hafa verið undirbúnar umsóknir í xxx aðra sjóði en þegar
þetta er ritað hefur ekki verið opnað fyrir umsóknir í þá sjóði.
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Tafla 1: Yfirlit yfir styrkumsóknir vegna verkefnisins.

Málþing
Sjóður

Upphæð

Breska sendiráðið

300.000

Hollenska sendiráðið

140.000

Letterstedtska föreningen

680.000

Nordisk kulturfond

2.000.000

AP Møller fonden

2.560.000

Samfélagssjóður Landsbankans

1.000.000

Eimskip

1.000.000

HB Grandi

500.000

Faxaflóahafnir

500.000

Norðurál

500.000

Síldarvinnslan

500.000

Rannsókn
Sjóður

Aths

Fornminjasjóður

Umsókn tilbúin

Safnasjóður

Umsóknargögn ekki aðgengileg strax

Styrkir til verkefna á sviði lista og menningar,
menningararfs og til uppbyggingar landsmótsstaða
Nýsköpunarsjóður námsmanna
Norskt-íslenskt menningarsamstarf

Umsóknargögn ekki aðgengileg strax

Mennta- og menningarmálaráðuneytið

Sótt um að loknum kosningum

Lokaorð
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Viðauki I – Greinargerð um varðveislugildi kútter Sigurfara
Kútter Sigurfari er 85,1 tonna seglskip byggt á Englandi árið 1885. Upphaflega
hét það Bacchante og var Hull heimahöfn þess. Árið 1897 var skipið selt til
Íslands og aldamótaárið 1900 fékk það nafnið sem það ber enn, Sigurfari.
Sigurfari var gerður út til handfæraveiða hér á landi til ársins 1919 þegar skipið
var selt til Færeyja. Árið 1974 var hann keyptur aftur til Íslands með það í huga
að gera skipið upp og varðveita á Byggðasafninu í Görðum á Akranesi. 18
Skipið er það fyrsta sem gestir sjá þegar komið er að safninu og hefur það
jafnvel verið nefnt táknmynd bæjarins. Skipið hefur því nokkuð tilfinningalegt
gildi fyrir bæjarbúa. Til viðbótar við tígurlega staðsetningu gefur sagan á bak við
komu skipsins til Akraness og þáttur þess í safnastarfinu Sigurfara gildi í augum
íbúa. Sr. Jón M. Guðjónsson, frumkvöðull í safnastarfi á Akranesi, ásamt
Kiwanisklúbbnum Þyrli stóð fyrir kaupunum á Sigurfara með það að leiðarljósi
að varðveita minjar frá þilskipaútgerð hér á landi. Á árunum 1979-1985 fóru
fram umfangsmiklar viðgerðir á skipinu og var það opnað almenningi við
hátíðlega athöfn á 100 ára afmælisári skipsins. Mikill hluti vinnunnar var unninn
í sjálfboðaliðavinnu eða fyrir gjafafé Skagamanna.
Sigurfari er fulltrúi breskra segltogara sem byggður var á síðari hluta 19.
aldar. Hann hefur þó enga sérstöðu fram yfir önnur sambærileg skip. Saga hans
endurspeglar þær breytingar sem urðu í útgerð á þessum tíma. Mikil þróun varð
á seglskipum á 19. öld í kjölfar þess að veiðar með togveiðarfærum hófust. Til að
beita þeim þurfti hraðskreið og sterk skip. Segltogarar á borð við Sigurfara urðu
á skömmum tíma algengir. Með tilkomu þeirra varð sannkölluð bylting í útgerð
frá enskum hafnarbæjum, einkum á suðausturströndinni norðanverðri. Tími
segltogaranna á Bretlandi var þó stuttur. Hann náði hápunkti sínum á áttunda
áratug 19. aldar. Með tilkomu gufuvélanna var seglskipum lagt í stórum stíl eða
þau seld úr landi, einkum til Norðurlandanna.19
Á Íslandi tóku fiskveiðar einnig breytingum á síðari hluta 19. aldar. Upp
risu öflug útgerðarfyrrtæki og líkt og á Bretlandi umbreyttust fiskveiðar með
tilkomu þilskipanna. Skipin voru hins vegar gerð út til handfæraveiða hér við
land en togveiðar voru mjög umdeildar á Íslandi á þeim tíma. Árið 1897 hefur
verið nefnt tímamótaár í útgerð þilskipa á Íslandi því það ár hófst innflutningur
kúttera frá Bretlandi í stórum stíl.20
Þó að þilskipin hafi verið mörg á Íslandi við lok 19. aldar er Sigurfari hið
eina þeirra sem er varðveitt hér á landi. Það er jafnframt hið eina skipið sem enn
er til frá skipasmíðstöðinni John Wray & Son í Burton upon Stather.21 Lítið er
vitað um afdrif flestra þeirra þilskipa sem gerð voru út frá Íslandi. Eitt þeirra
hefur þó varðveist á Bretlandi. Skipið City og Edinboro’ var byggt árið 1894 í Hull
af skipasmiðnum William McCann. Skipið var selt til Íslands sama ár og Sigurfari
og var þá gert út frá Íslandi undir nafninu Fríða þar til það var selt til Færeyja.
Skipið er nú í umsjón Excelsior Trust á Bretlandi. Til stóð að gera skipið upp árið
2000 en framkvæmdir hafa legið niðri vegna skorts á fjármagni.22
Gunnlaugur Haraldsson 1985, 6-13.
Gils Guðmundsson 1977, 13-15; Gunnlaugur Haraldsson 1985, 5-6.
20 Gils Guðmundsson 1977, 14; Gunnlaugur Haraldsson 1985, 10; Heimir
Þorleifsson 1974, 9-30.
21 Day 2012.
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Byggingarlag Sigurfara er dæmigert fyrir segltogarana sem þróuðust á 19.
öld. Grundvallareinkenni þeirra eru beint framstefni og kjölur, ávalur og
rennilegur skrokkur með djúprist afturstefni og þverbyggt hekk. Sigurfari er af
þeirri gerð sem á ensku nefnist ketch. Sérkenni þeirra skipa eru að þau hafa tvö
siglutré og er hið stærra að framan en hið minna að aftan.23 Á íslensku hefur
heitið kútter jafnan verið notað um seglskip af þessari gerð.24
Við mat á varðveislugildi Sigurfara verður að hafa í huga að margþættar
breytingar og endurbætur hafa því verið gerðar á Sigurfara á hans löngu
starfsævi samhliða því að tækninýjungar ruddu sér rúms. Þegar skipið var keypt
frá Færeyjum árið 1970 hafði verið sett í það vél og stýrishús og
beitingarskýlibætt við. Þessir hlutar voru fjarlægðir við komuna til Íslands.
Byrðingurinn var þó enn með upprunalegu lagi. Árið 1979 hófust viðgerðir á
skipinu með það í huga að koma því í upprunalegt horf. Skipið var í lélegu ástandi
og þurfti að endurnýja stóran hluta þess. Þar á meðal var afturmastur, þilfar,
stýri, öldustokkur og hekk. Fengið var nýtt stórmastur á Sigurfara úr
systurskipinu Dasher, sem síðar bar nafnið Riddarinn, og var smíðað í sömu
skipasmíðastöð árið 1883.25 Árið 2002 var enn fremur allur reiðabúnaður
endurnýjaður. Af þessu leiðir að upprunalegir viðir skipsins eru að miklu leyti
glataðir. Í úttekt á skipinu frá árinu 2015 kemur fram að ástand þess sé afar
bágborið og því ljóst nokkuð af upprunalegu efni skipsins ef ekki allt liggur undir
skemmdum.26
National Historic Ships í Bretlandi hefur gefið út leiðbeiningar um
skráningu skipa. Í þeim er að finna aðferð til að meta varðveislugildi.27 Til
samanburðar var gildi Sigurfara einnig metið út frá matsatriðum dönsku SAVE
aðferðarinnar.28 Í ljós komu fjórir áhersluþættir:
 Táknmynd skipsins fyrir þróun í atvinnu- og útvegssögu Íslands og
Bretlands
 Byggingarlag
 Fágæti
 Tilfinningalegu gildi og fagurfræði
Nánari umfjöllun um þessar matsaðferðir er að finna í Viðauka I.

National Historic Ships Register.
Gil Guðmundsson 1977, 15; Gunnlaugur Haraldsson 1985, 5; March 1970, 5761.
24 Heitið kútter var upphaflega notað um skip með beinu framstefni og hefur það
líklega verið þýðing á enska heitinu cutter sem er notað yfir seglskip með einu
siglutré. Hér á landi hefur heitið þó aðeins verið notað um tvísigld skip (Gils
Guðmundsson, 1977, 14).
25 Day 2012.
26 Müller 2015.
27 Kentley et al. 2007.
28 SAVE. Kortlægning og registering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi.
2011.
22
23

24

Heimildaskrá
Day, K. 2012. ‘Sigurfari’. Burton’s Last Ship. Burton upon Stather Heritage Group.
Skoðað 30. júní 2016. Vefslóð:
http://burtonstatherheritage.org/shipping/164
Gil Guðmundsson. 1977. Skútuöldin. Fjórða bindi. Önnur útgáfa. Örn og Örlygur,
Reykjavík.
Gunnlaugur Haraldsson. 1985. Kútter Sigurfari. Sjómannadagsblað Akraness
1985. Sigurfarasjóður og Byggðasafnið í Görðum, Akranes.
Heimir Þorleifsson. 1974. Saga íslenzkrar togaraútgerðar fram til 1917.
Bókaútgáfa menningarsjóðs, Reykjavík.
Kentley, E., Stephens, S. og Heighton, M. 2007. Understanding Historic Vessels.
Volume 1. Recording Historic Vessels. National Historic Ships. Sótt 20. maí 2016
á http://www.nationalhistoricships.org.uk/pages/advisory-papers.html.
March, E. J. 1970. Sailing Trawlers. Percival Marshall & Company, Devon.
Müller, M. 2015. “Sigurfari”. Rapport af skibstømrer Morten Müller. 1. júní 2015.
National Historic Ships Register. City of Edinboro’. Skoðað 30. júní 2016. Vefslóð:
http://www.nationalhistoricships.org.uk/register/503/city-of-edinboro
SAVE. Kortlægning og registering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdi.
2011. Morten Stenak (ritstj.). Kulturarvsyrelsen, Kaupmannahöfn.

25

Viðauki II – Um matsaðferðir á varðveislugildi
National Historic Ships Criteria and Scoring System
National Historic Ships í Bretlandi hefur gefið út leiðbeiningar um skráningu
skipa.29 Í þeim er að finna aðferð til að meta varðveislugildi sem byggir á 11
matsatriðum. Hverju atriði eru gefin stig á bilinu 0-5 þar sem 0 táknar ekkert
gildi en 5 mikið gildi. Matsatriðin má sjá í töflu 1.
Tafla 2: Matsatriði National Historic Ships.

Matsþáttur

Einkunn (0-5)

Tæknileg framþróun
(e. Technical innovation)

0

Gott dæmi um gerð og byggingarlag
(e. Exemplary status – type and construction)

4

Gott dæmi um hlutverk
(e. Exemplary status – function)

5

Fagurfræði
(e. Aesthetic impact)

4

Söguleg tenging við fólk og atburði
(e. Historical associations with people and events)

4

Félags- og efnahagsleg áhrif
(e. Socio-economic association)

3

Hlutfall upprunalegs efnis
(e. Percentage of originality of the fabric of the vessel with
reference to the end of her normal working life)

1

Ástand
(e. Condition)

0

Aldur
(e. Age)

2

Fágæti skipsgerðar
(e. Scarcity of vessel type)

5

Fágæti með tilliti til hlutverks
(e. Scarcity of vessel by function)

3

Hverju matsatriði fylgir kvarði þar sem gildi stiganna er skilgreint. Þau má sjá
Viðauka A í ritinu Recording Historic Vessels.30

29
30

Kentley et al. 2007.
Kentley et al. 2007.
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SAVE- aðferðafræðin
SAVE er aðferð sem Slots- og kulturstyrelsen í Danmörku hefur þróað til að meta
varðveislugildi byggingararfsin.31 Aðferðin byggir á því að fimm þættir
mannvirkja eru skoðaðir og þeim gefin stig á kvarðanum 1-9. Gefinn er möguleiki
á að rökstyðja sitgagjöfina, t.d. með því að telja til sérstöðu mannvirkisins, þó að
þess sé ekki þörf. Þættirnir fimm eru:






Gildi byggingarlags (d. arkitektonisk værdi)
Menningarsögulegt gildi (d. kulturhistorisk værdi)
Gildi fyrir umhverfið/verndarsvæði/menningarlandslag (d. miljømæssigt
værdi)
Sanngildi (d. originalitet)
Ástand (d. tilstand)

SAVE aðferðin er hönnuð með byggingararfinn í huga en hér verða sömu
matsþáttum beitt til að meta gildi kútters Sigurfara. Í umhverfisþættinum er hér
ekki litið til nærumhverfisins líkt og gert er með byggingararfinn heldur innlends
og aðlþjóðlegs samhengis skipsins og stöðu þess meðal annarra skipa. Þessi
skilgreining þykir nær þeirri hugmynd sem fjallað er um í SAVE aðferðafræðinni.
Þó skal þess getið að kútter Sigurfari hefur mikið áhrif á nærumhverfi sitt.
Staðsetning hans er aftur á móti einstæð og ekki hægt að segja að hún sé
dæmigerð. SAVE aðferðin á að vera hlutlaust tól sem á að vera hægt að beita hvar
sem er og þykir því heppilegra að meta hér samhengi hans meðal annarra skipa
en gildi hans fyrir nærumhverfið.
Í töflu 2 hefur hefur kútter Sigurfara verið gefin stig fyrir matsatriðin fimm.
Kvarðinn er 0-9 þar sem 9 er hæsta einkunn. Lægsta mögulega einkunn er því 0
en sú hæsta 45. Flest stigin eru gefin fyrir sögulegt gildi og umhverfi.
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Tafla 3: Gildi Sigurfara metið samkvæmt SAVE-aðferðinni.

Flokkur
Byggingarlag (bátslag)

Sögulegt gildi

Umhverfi (samhengi)

Sanngildi

Ástand

Sérstaða
Þó að kútterar hafi verið
algengir við lok 19. aldar
og upphaf þeirrar 20. er
Sigurfari eina varðveitta
skipið sem var smíðað
hjá John Wray & Sons í
Burton-upon-Stather.
Sigurfari er hluti af
þilskipavæðingu
fiskveiðiflotans sem var
mikilvæg þróun í
sjávarútvegi á Íslandi.
Honum eru tengdar
ýmsar sögur m.a. af
svaðilförinni til Færeyja
árið 1920.
Skipið hefur einnig gildi
fyrir sögu
Akraneskaupstaðar og
Byggðasafnsins í Görðum
þar sem varðveisla og
endurgerð skipsins hefur
sett svip sinn á bæinn og
rekstur safnsins.
Sigurfari er eina
varðveitta þilskipið hér á
landi og hið síðasta sem
er varðveitta frá
skipasmíðastöðinni John
Wray & Son.
Skipið hefur verið
endurgert að miklum
hluta og lítið er eftir af
upprunalegum efnivið.
Ástand skipsins er afar
bágborið.
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Stig (0-9)
4

6

6

2

1

Viðauki III – Tengiliðir
Ágúst Georgsson, þjóðháttafræðingur
Þjóðminjasafn Íslands/Samband íslenskra sjóminjasafna
agust@thjodminjasafn.is
Aníta Elefsen, safnstjóri.
Síldarminjasafnið á Siglufirði
anita@sild.is
Åsmund Kristiansen, forstöðumaður
Hardanger Fartøyvern í Noregi
asmund.kristiansen@fartoyvern.no
Abigail McIntyre, safnstjóri (curator)
Scottish Maritime Museum
curator@scotmaritime.org.uk
Sam Ablott
Burton upon Stather Heritage Group
burton.stather@gmail.com
Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir, héraðsskjalavörður
Héraðsskjalasafn Akraness
gerdur.johannsdottir@akranes.is
Gunnar Holmstad, ráðgjafi (fartøyvernkonsulent)
Nordnorsk Fartøyvernsenter
gunnar@nnfa.no
Gunnlaugur Haraldsson,
fyrrum forstöðumaður Byggðasafnsins í Görðum
Sími: 891-9277
Erlend Viberg Joense, safnstjóri
Søvn Landsins, Færeyjum
erlandvj@savn.fo
Esben Hedegaard, safnstjóri
Svendborg museum
esben.hedegaard@svendborgmuseum.dk
Eva Hult, skjalastjóri
Statens maritime museer í Svíþjóð
eva.hult@maritima.se
Hanna Hagmark-Cooper, forstöðumaður
Åland Maritime Museum
hanna@sjofartsmuseum.ax
29

Mike Tupper, forstöðumaður
International Boatbuilding Training College á Bretlandi
miketupper@ibtc.co.uk
Jan Briek, forvörslusérfræðingur
Maritiem Museum Rotterdam (harbour collection)
j.briek@maritiemmuseum.nl
Jóhann Ársælsson, skipasmiður
Sími: 892-7632
Jón Sigurpálsson, forstöðumaður
Byggðasafn Vestfjarða
jon@isafjordur.is
Jeroen ter Brugge, curator academic programme
Maritiem Museum Rotterdam
j.terbrugge@maritiemmuseum.nl
Karsten Lambers, prófessor
Leiden University
k.lambers@arch.leidenuniv.nl
Kristín Huld Sigurðardóttir, forstöðumaður
Minjastofnun Íslands
kristinhuld@minjastofnun.is
Margrét Hallgrímsdóttir, þjóðminjavörður
Þjóðminjasafn Íslands
margret@thjodminjasafn.is
Martijn Manders, neðansjávarfornleifafræðingur
Rijksdienst for Cultureel Erfgoed og Leiden University í Hollandi
m.r.manders@arch.leidenuniv.nl
Mari Søbstad Amundsen, deildarstjóri (seksjon for fartøy og tekniske
kulturminner)
Riksantikvaren í Noregi
mari.sobstad.amundsen@ra.no
Martyn Heighton, forstöðumaður
National Historic ships
martyn.heighton@nationalhistoricships.org.uk
Morten Hesthammer,
Norsk forening for fartøyvern
morten.hesthammer@fartoyvern.no

30

Nathaniel Howe, forstöðumaður
Northwest Seaport, Seattle, Bandaríkjunum
nathaniel.howe@nwseaport.org
Páll V. Bjarnason, arkitekt
pall@p-ark.is
Per Gisle Galåen, bókasafnsfræðingur
Norsk Maritimt Museum
Per.Gisle.Galaen@marmuseum.no
Rachel Quick, fræðslufulltrúi
Nautical Archaeology Society, Bretlandi
rachel@nauticalarchaeologysociety.org
Ragnheiður Traustadóttir, fornleifafræðingur
ragnheidurtraustadottir@gmail.com
Samband íslenskra sjóminjasafna
www.sjominjar.is
Sigurjón Baldur Hafsteinsson, professor í safnafræði
Háskóli Íslands
sbh@hi.is
Thedo Fruithof, ritari
European Maritime Heritage
thedo@wxs.nl
Tom Rasmussen, forstöðumaður
Skibsbevaringsfonden í Danmörku
rasmussen@skibsbevaringsfonden.dk
Örlygur Kristfinnsson,
Síldarminjasafnið á Siglufirði
orlygur@sild.is

31

