


Og samt þú svafst of lengi, 
ó, sögustóra fold! 

Ég vil, en vantar strengi 
að vekja þig úr mold. 



Hugarflug á Oddastefnu 2016 



„Það þarf að fara að huga að fornleifum til þess 

að vekja áhuga almennings. Það er oft 

samhangandi áhugi almennings og áhugi 

ráðamanna.“  

„Öllum langar að fá jarðsjá til þess að kanna 

hvað sé í jörðinni. Margir forvitnir.“  
Oddastefna 2016 



 „Það þarf að koma Odda í þjóðleið og þá er 

horft til nýrrar brúar“ 

„Við þurfum að efla Odda sem ferðamannastað 

og til að gera eitthvað í því þá  er brúin afar  

mikilvæg. Hún býr til nýja hringleið“ 

„Við væntum mikils af brúargerðinni því hún 

muni efla Odda“ 
Oddastefna 2016 



„Í Odda þarf að vera aðstaða fyrir fræðifólk, t.d. 

sagnfræðinga til dvalar í einhverjar vikur með 

fræðandi og uppbyggjandi fyrirlestrum á meðan 

á dvöl stæði„ 
Oddastefna 2016 



„Sagan á að vera í öndvegi“ 

„Vernda þarf kirkjuna og prestssetrið í Odda. Þar 

þarf að vera búandi prestur í Odda og kirkjan á 

að vera í Odda“ 

„Aðgengið að Gammabrekku þarf að bæta og 

styrkja“  

„Umhverfið í Odda þarf að vernda – engan 

ferðaþjónustuiðnað“ 

 „Saga staðarins – koma upp merkingum“ 
Oddastefna 2016 



   

     

Héraðsnefnd Rangæinga 

Styrkir á sviði ferðamála, iðnaðar og 
nýsköpunar 



Hluti I - Oddarannsóknin 





Oddarannsóknin – fyrstu hugmyndir 

• Fornleifastofnun Íslands og Oddafélagið vinnur 
að rannsóknaráætlun til þriggja ára um 
fornleifarannsóknir í Odda og nágrenni og 
skiptist hún í þrjá meginþætti: 

• 1. Rannsókn á manngerðum hellum í 
heimatúni Odda 

• 2. Grunnrannsóknir sem byggja undir 
áframhaldandi rannsóknarstarf 

• 3. Fræðslustarf 



 
1. Rannsókn á manngerðum hellum í 

heimatúni Odda 
 • Eitt af því sem er sérstætt við minjar í Odda er gerð og nýting manngerðra hella. Slíkir hellar hafa án 

efa gengt mikilvægu hlutverki á staðnum um aldir en lítið er vitað um stærð þeirra, notkun og 
umfang. Markmið rannsókna er að varpa betra ljósi á umfang og nýtingu manngerðra hella í Odda. 

•   
• Í rannsókninni felst nákvæm kortlagning á hellum í Odda og leit að áður óþekktum hellum 
• Hellarnir í Hellirsdölum (Nautahellir) verða í aðalhlutverki. Gert verður þrívíddarlíkan af hellunum 

og hlutar þeirra grafnir upp. Fornleifauppgröftur á föllnum manngerðum helli hefur ekki áður farið 
fram á Íslandi og er rannsóknin því mikið nýmæli. 
– Meðal rannsóknarspurninga:  
– Hversu umfangsmikil var gerð og nýting manngerðra hella í Odda 
– Hvenær voru hellarnir gerðir (á hvaða tímabili?) og hvenær féllu þeir? 
– Til hvers voru hellarnir notaðir? Breyttist hlutverk þeirra á notkunartímabilinu? 
– Hvernig er varðveisla lífrænna leifa í hellunum (t.d. bein, plöntur) og hvernig geta þær leifar varpað ljósi á 

lífið í Odda til forna? 
– Er hægt að finna læsilegar ristur á veggjum hellanna eða brotum úr hrundum veggjum sem varpa ljósi á 

aldur (ártöl), hugarheim (krossmörk, önnur tákn eða rúnir) og það hverjir notuðu hellana (nöfn)? 

 



 
2. Grunnrannsóknir sem byggja undir 

áframhaldandi rannsóknarstarf 
 • Mjög mörgum spurningum er enn ósvarað um fyrstu byggð í Odda 

og þróun hennar, hlutverk staðarins, daglegt líf og skepnuhald. Áður 
er lagst er í langar og mannfrekar rannsóknir á einstökum minjum er 
markmiðið að kortleggja umfang mannvistarleifa eins vel og hægt er  

• Upplýsinga verður aflað um ástand og útbreiðslu mannvistar í 
heimatúni Odda (bæjarhólar, öskuhaugar, önnur mannvirki)  
– Við þessar rannsóknir verður jarðvegsbor notaður til að ná 

borkjarnasýnum auk þess sem fjarkönnunaraðferðum verður beitt 
(loftmyndataka með flygildi, viðnámsmælingar og segulmælingar)  

• Kortlagning gjóskulaga á rannsóknarsvæðinu sem verður undirstaða 
aldursgreiningu minjanna  

• Rannsókn á breytingum á gróðurfari og landgæðum (samstarf við 
Landgræðslu ríkisins) 

• Kortlagning fornra leiða sem lágu um Odda 
 



3. Fræðslustarf 

• Í verkefninu verður lögð mikil áhersla lögð á fræðastarf og kynningu. Slíkt má gera með ýmsu móti 
en hér er lögð áhersla á kynningu til almennings sem og heimamanna með margvíslegum hætti 

•   
• Órjúfanlegur hluti fornleifarannsókna er fræðsla og miðlun og verður almenningur hvattur til að 

heimsækja uppgraftarsvæðið og fá fréttir af gangi mála og innsýn í störf fornleifafræðinga. 
• Fornleifastofnun Íslands hefur starfrækt vettvangsskóla fyrir nemendur í fornleifafræði um árabil og 

er Oddarannsóknin kjörin til þess að koma honum aftur á laggirnar með áherslu á rannsóknir á 
svæðum þar sem eldvirkni og uppblástur hefur haft mikil áhrif á þróun byggðar.  

• Stofnun Fornleifaskóla barnanna í samstarfi við grunnskóla í nágrenninu. Fjölbreyttur og frjór 
vettvangur útikennslu þar sem hægt er að tvinna saman fjölmargar námsgreinar og auka meðvitund 
um og skilning grunnskólanema á sögu lands og þjóðar  

• Með nútímatækni verður hægt að koma upp útisafni í Odda þar sem upplýsingum um sögu 
staðarins og Oddarannsóknina verður komið á framfæri í gegnum snjalltæki. Með sömu tækni 
verður hægt að útbúa ratleik um svæðið í fræðsluskyni fyrir nemendur á ólíkum menntastigum. 
 



Drónaflug yfir Odda í ágúst 2016 







Hluti II – Þjóðleiðin um Odda 















Hluti III – Fróðasetur í Odda 



Oddi - miðstöð menningar á ný 

Rannsóknir, fræðaþing, fyrirlestrar, námskeið 
og útgáfa 

Menning og viðburðir 

Aðstaða og umhverfi 

Sæmundarstofa þarf að rísa. Gæti verið myndarlegur salur - timburbygging í tengslum 
við núverandi safnaðarheimili. Móttaka, upplýsingar, veitingar – myndi nýtast við 
stærri athafnir í Odda. 

Byggja þarf upp kotin hjá Odda, mætti hugsa 
sér að þau myndu vera uppistaðan í eins 
konar „Friluftsmuseum“ þar sem sýnd væru 
hýbýli hjáleigufjölskyldunnar, fátæka 
mannsins á Íslandi – þakið var heyjað! Koma þarf upp greinargóðum merkingum og 

söguskiltum í Odda og á leiðinni þangað. 

Tónlist í Odda – Sumar í Odda 

Minnisvarðar um Matthías Jochumsson og 
Snorra Sturluson 

Samstarf við HÍ ofl. 



Vigdís er verndari Oddafélagsins 



En bráðum finnur Fróði 
sinn forna, kæra hól, 

og ber þér eld í óði 
og enn þá hlýrri sól! 


