
 

 
 Listaverk í Gleðivík 
 

Eftir Sigurð Guðmundsson 

 

„Eggin í Gleðivík“ 
Áformað  er  að  setja  upp  listaverk  við  höfnina  í 
Gleðivík en síðustu misserin hefur verið unnið er 
að  því  að  fegra  og  bæta  umhverfi  í  kringum 
höfnina  og  bæta  aðgengi  fyrir  gesti 
skemmtiferðaskipa.  

Undanfarið  ár  hefur  Djúpavogshreppur  verið  í 
samstarfi  við  Ríki  Vatnajökuls  á  Hornarfirði  um 
markaðssetningu á svæðinu sem áfangastað fyrir 
skemmtiferðaskip og nú í sumar er von á þremur 
skipum  til Djúpavogs. Ætlunin er  að nýta  stöpla, 
sem  fyrrum  löndunarbúnaður  fyrir  fiskimjöls‐
verksmiðjuna  í  Gleðivík  var  festur  á,  undir  nýtt 
listaverk  eftir  Sigurð  Guðmundsson.    Stöplarnir 
eru  34  og  á  þeim  verður  komið  fyrir  verki  sem 
sýnir  egg  34  helstu  varpfugla  svæðisins.    Eggin 
verða  öll  jafn  stór  (en  lögun  þeirra misjöfn  og  í 
samræmi  við  náttúrulegt  útlit  þeirra).  Eitt  eggið 
verður stærra og á komið fyrir stærsta stöplinum 
en það  tilheyrir  þeirri  fuglategund,  sem  ákveðið 
hefur verið að verði einkennisfugl staðarins. Eftir 
langa yfirlegu var ákveðið að velja Lóminn en að 
sjálfsögðu komu margar tegundir til greina.  
 

 

Djúpavogshreppur  
 

Hér að ofan má sjá hugmynd að 
því hvernig listaverkið  kemur 
til með að líta út. Hér er búið að 
koma eggjunum fyrir á 
stöplunum.  
 

 
Eggin  eru táknræn fyrir þær 34 
tegundir fugla er verpa hér við 
svæðið.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höfundur listaverksins 

 

Sigurður Guðmundsson 
 

Listamaðurinn Sigurður Guðmundsson er fæddur 
árið  1942.    Hann  var  nemandi  við  Listaháskóla 
Íslands  árin  1960‐1963.  Árið  1963‐1964  var 
hann  nemandi  við  listaháskóla  í  Hollandi  1963‐
1964 og einnig við  ´Atelier 1970‐1971. Sigurður 
er meðlimur í félagi íslenskra myndlistarmanna.  

Hann hefur haldið  fjölda einkasýninga víðsvegar 
um heiminn, m.a.  í Hollandi, Þýskalandi, Svíþjóð, 
Noregi  og  Bandaríkjunum.    Einnig  hefur  hann 
tekið  þátt  í  fjölda  samsýninga  um  heim  allan. 
Listamannsferill  hann  spannar  rúmlega  30  ára 
tímabil. 

Umfjallanir  um  Sigurð  hafa  birst  í  fjölmörgum 
blöðum,  bæði  innlendum  sem  erlendum  og  árið 
2002  var  unnin  heimildarmynd  um 
listarmanninn  sem  frumsýnd  var  í  Listasafni 
Reykjavíkur.  Árið  1985  hlaut  Sigurður  Prins 
Eugen    orðuna  og  árið  1999  hlaut  hann 
Menningarverðlaun DV fyrir myndlist.  

Sigurður  hefur  unnið  fjölmargar  samkeppnir  og 
má þar helst nefna samkeppni um listskreytingu í 
nýbyggingu  Barnaspítala  Hringsins  en  þar  hlaut 
hann 1.  verðlaun  ásamt  fimm öðrum. Árið 1999 
hlaut  hann  1.  verðlaun  í  samkeppni  um 
útilistarverk á vegum Reykjavíkurborgar  í  tilefni 
aldamóta.  

Siguður hefur unnið við kennslu í Academie voor 
Kunst en Industrie, Enschede, Hollandi.  

 

 

 

Sigurður Guðmundsson 

 Hér fyrir neðan má sjá 
verðlaunamyndir úr 
ljósmyndasamkeppni 
Djúpavogshrepps 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„EGGIN Í GLEÐIVÍK“ 

 
Dreifibréf sent til allra velunnara samfélagsins í Djúpavogshreppi, bæði íbúa þar, og til 
forsvarsmanna fyrirtækja og félaga, er þar starfa. Einnig er það sent brottfluttum Djúpavogsmönnum,  
Berfirðingum, Hamarsfirðingum og Álftfirðingum að svo miklu leyti sem við höfum getað haft upp á 
net- eða heimilisföngum þeirra. 
 
Á fundi sveitarstjórnar Djúpavogshrepps 12. febrúar 2009 var svohljóðandi bókun gerð: „Minnispunktar frá 
fundi með Sigurði Guðmundssyni, listamanni, 9. feb. 2009. Oddviti, sveitarstjóri og ferða- og 
menningarmálafulltrúi sátu óformlegan fund með Sigurði, þar sem þokað var áfram hugmynd þess efnis að 
höfundarverki hans verði komið fyrir á stöplana 34, sem fyrrum löndunarbúnaður fyrir fiskimjölsverksmiðjuna í 
Gleðivík var festur á.  
Sveitarstjóra veitt heimild til að vinna að fjármögnun verksins, og gert verður ráð fyrir framlögum bæði úr hafnar- 
og sveitarsjóði, auk þess sem leitað verður eftir opinberu fjármagni.  Honum einnig falið að leita til fyrirtækja og 
einstaklinga bæði heimamanna og brottfluttra í því skyni að ná endum saman vegna fyrirsjáanlegs kostnaður við 
verkið, sem er hið áhugaverðasta“.  
 
 
Með samantekt þessari fylgja myndir, sem sýna hugmynd listamannsins að útfærslu á verkinu, en hún fellur ákaflega 
vel að markaðssókn Djúpavogshrepps í ferðamálum. Áformað er að setja efni úr hinni takmörkuðu auðlind í 
Rauðuskriðu að stöplunum til skreytingar. Auk þess verður svæðið snyrt. Gert er ráð fyrir að listaverkið væri hægt að 
vígja í ágúst 2009.  
 
Auk þess að kynna verkefnið, er í samræmi við niðurlag bókunarinnar, komið á framfæri upplýsingum til þeirra, sem 
vilja myndu ljá því lið, að hægt er að skrifa sig fyrir loforðum um fjárframlög, sem innheimt yrðu, þegar listaverkið 
verður komið til landsins.  Er bent á hjálagðan miða í því sambandi, en hann á að berast þeim, sem fá útprentað eintak. 
Hann má einnig finna á heimasíðunni; www.djupivogur.is  Einnig má senda tölvupóst á netfangið; 
djupivogur@djupivogur.is og tilkynna framlög. 
 
Áætlun um framleiðslu- og flutningskostnað og uppsetningu hljóðar upp á um 9 milljónir króna. 
 
Ákvörðun / hugmynd um eftirtalda fjármögnun liggur nú þegar fyrir: 
Djúpavogshöfn:  1,0 milljónir króna 
Djúpavogshreppur: 1,0 milljónir króna 
Nordic Factory:  2,0 milljónir króna 
Opinberir styrkir 3,0 milljón króna 
Aðrir:   2,0 milljónir króna    („Aðrir“ =  m.a. hinn stóri hópur er bréf þetta fær) 

        Samtals: 9,0 milljónir króna 
 
 
Á þessu stigi er sem sagt eingöngu farið fram á að þeir, sem ljá vilja verkefninu lið, skrái sig fyrir framlögum, sem yrðu 
innheimt, þegar listaverkið verður komið til landsins. Til greina kemur að tækjaeigendur gætu skráð sig fyrir 
vinnuframlagi við uppsetningu og frágang svæðisins. 
 
Minnt er á, að nú er í gangi markaðssetning á Djúpavogi vegna skemmtiferðaskipa. Fyrir liggur að höfnin í Gleðivík 
yrði ekki í öllum tilfellum notuð, heldur kæmu farþegar til lands yfir í smábátahöfnina úr skipum, er lægju úti á 
Berufirði. Engu að síður myndi verk af þessu tagi vekja margvíslega athygli og ljóst að það eitt og sér hlyti að auka 
ferðamannastraum til byggðarlagsins, sem sífellt hefur verið vaxandi undanfarin ár. 
 
Að síðustu má geta þess, að listaverkið fellur ákaflega vel að verkefninu;  „birds.is“, en það hefur vakið mikla og 
verðskuldaða athygli og er talið eitt helzta sóknarfæri okkar í ferðamennsku. 
 

Djúpavogi 4. marz 2009, Bj. Hafþór Guðmundsson, sveitarstjóri 
 



 
 

 

Upphaf  verkefnisins  má  rekja  allt  til  ársins  2002  þegar 
Ferðamálanefnd  Djúpavogshrepps  vann  að  því  að  greina 
helstu sérkenni fyrir Djúpavogshrepp, með tilliti til eflingar 
á ferðaþjónustu.  Það var mat nefndarinnar að fjölskrúðugt 
fuglalíf  í  Djúpavogshreppi  væri  eitt  af  sérkennum 
svæðisins.  Árið 2005 fór vinna við verkefnið á fullan skrið 
með  stuðningi   frá  Útflutningsráði  Íslands  og  var  þá 
skipaður  sérstakur  starfshópur  um  verkefnið,  með 
vinnuheitinu Birds.is.  

Svæðið  í  kringum Djúpavog þykir henta  sérstaklega vel  til 
fuglaskoðunar  en  hér  eru  mörg  mikilvæg  búsvæði   og 
viðkomustaðir  margra  fuglategunda.   Umhverfi  vatnana   á 
Búlandsnesi  er  mjög  aðgengilegt  og  þar  er  fuglalíf 
fjölskrúðugt.  Farfuglarnir koma í stórum  hópum, fyrst upp 
að Suð‐Austurlandi og fara síðast frá Íslandi af þessu sama 
svæði.  Ennfremur má hér sjá umtalsvert af flækingsfuglum.  
 

Helstu  markmið  verkefnisins  er  að  auka  á  fjölbreytni  í 
ferðaþjónustu  á  svæðinu  og  vinna  að  því  að  lengja 
ferðamannatímann,  jafnframt  því   að  auka  áhuga 
almennings á fugla‐ og náttúruskoðun.   

Umtalsvert   starf  hefur  verið  unnið  í markaðssetningu,  þá 
helst  með  uppsetningu  á  heimasíðu  verkefnisins 
www.birds.is.  Samhliða  því  hefur  verið  byggt  stórt 
fuglaskoðunarhús við vötnin á Búlandsnesi, svo og sett upp 
hús  fyrir  smáfugla  í  Hálsaskógi,  gefinn  út  bæklingur  og 
fuglagreiningarlisti  ásamt  öðrum  sérmerktum  vörum með 
merki Birds.is. Enn fremur hafa verið sett upplýsingaskilti á 
völdum  stöðum  um  þá  fugla  sem  er  að  finna  í  nágrenni 
Djúpavogs, svo og kort af svæðinu.  

Síðastliðið vor var Landsmót áhugamanna um fuglaskoðun 
haldið  á  Djúpavogi  og  voru  þá  greindar  61  fuglategund  á 
einum degi svæðinu við Djúpavog.  

Þá má  geta  þess  að   hverfisvernd  hefur  verið mörkuð  um 
mikilvæg  búsvæði  fugla  á  nokkuð  stórum  svæðum   í 
Aðalskipulagi  Djúpavogshrepps  2008‐2020  sem  nú  er  í 
lokavinnslu  þannig  að  verkefnið  birds.is  hefur  einnig 
stuðlað að umtalsverðri náttúruvernd á svæðinu.   

Birds.is  verkefnið  hlaut  nýlega  hin  eftirsóttu  verðlaun 
Markaðsstofu Austurlands, Frumkvöðull  ársins  fyrir  árið 
2008, sem afhent voru laugardaginn 7. mars. 

Myndir: Andrés Skúlason 

 

 

Um verkefnið “Birds.is“ 


