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Þann 22. september 2022 áttu fulltrúar frá Minjastofnun Íslands, þau 
Kristín Huld Sigurðardóttir, Kristinn Magnússon og Pétur H. 
Ármannsson, fund með Hannesi Jónssyni ferðaþjónustubónda og eiganda 
Núpsstaðar í Fljótshverfi. Auk þeirra sat Hjörleifur Guttormsson fundinn 
en hann hefur áður verið í sambandi við eiganda Núpsstaðar vegna 
verndunar staðarins. Tilefnið var að ræða framtíð Núpsstaðar og 
varðveislu minja sem þar er að finna. Í fundarlok voru aðstæður og 
minjar skoðaðar á staðnum.

Á Núpsstað er ein heillegasta þyrping bæjarhúsa frá seinni hluta 19. aldar 
sem varðveist hefur hér á landi, alls fimmtán uppistandandi útihús úr 
torfi og grjóti auk bænhúss, íbúðarhúss úr timbri og rústa af fjórum 
útihúsum. Bæjarhúsin ásamt tröðum, hlöðnum túngörðum og öðrum 
búsetuminjum fyrri tíðar mynda einstæða og lítt snortna minjaheild. 
Gildi staðarins felst ekki síst í samspili menningarminja og stórbrotins 
landslags, mögnuðum andstæðum lágreistra torfbygginga og hrikalegra 
klettanna sem gnæfa yfir bænum.

Núpsstaður hefur sérstöðu meðal íslenskra torfbæjarþyrpinga vegna 
fjölda og upprunagildis þeirra húsa sem varðveist hafa. Þá er Núpsstaður 
eini staðurinn á landinu þar sem bæði bæjarhús og kirkja úr torfi standa 
enn á sínum upprunastað. Bænhúsið á Núpsstað er minnst íslenskra 
torfkirkna og hefur einstakt gildi frá sjónarhóli byggingarlistar.

Bæjartorfan á Núpsstað er utan sjónmáls frá öðrum bæjum í Fljótshverfi 
en blasir engu að síður við frá fjölfarinni ferðamannaleið um þjóðveg 1. 
Staðurinn er víða kynntur í máli og myndum í leiðsöguritum, bæklingum 
og á vefsíðum enda þótt hann hafi ekki verið opinn til skoðunar síðan 
2010. Undanfarinn áratug hafa engir opinberir fjármunir runnið til 
viðhalds húsa á Núpsstað og við blasir að hluti þeirra mun eyðileggjast á 
næstu árum verði ekkert að gert.
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Allur húsakostur á Núpsstað er fornfálegur og ekki í nothæfu ástandi til 
í búðar eða búreksturs. Ef takast á að bjarga Núpsstað frá áframhaldandi 



hnignun og eyðileggingu þarf að finna staðnum hlutverk sem tryggt getur 
viðhald og varðveislu hans um ókomna tíð. Í því sambandi er nærtækast 
að líta til menningartengdrar ferðaþjónustu. Á Núpsstað er fágætt 
tækifæri til þess að byggja upp eftirsóknarverðan viðkomustað þar sem 
saman fer áhrifamikil upplifun af stórbrotinni náttúru og upprunalegum 
minjum um búskaparhætti og lífsbaráttu fyrri tíðar. Slíkt framtak myndi 
jafnframt efla atvinnulíf og samfélag í byggðarlagi sem á undir högg að 
sækja. Ljóst er þó að slík uppbygging mun kosta mikið fé og verður ekki 
framkvæmd án verulegs opinbers stuðnings.

Það var samdóma álit fundarmanna að föst búseta á jörðinni sé forsenda 
þess að hægt sé að tryggja öryggi minjanna og byggja upp rekstur þeim 
tengdan. Ný þjónustuaðstaða þarf að vera í nægilegri fjarlægð frá gömlu 
bæjartorfunni til að ásýnd hennar haldist óröskuð. Engu að síður þurfa 
ný íbúðar- og þjónustuhús að vera í sjóntengslum við minjastaðinn og 
honum tengd með göngu- og flutningsleiðum. Vettvangsskoðun leiðir í 
ljós að á sérskráðri spildu (Núpsstaður 2) vestan við gömlu bæjartorfuna 
eru góðar aðstæður til nýrrar uppbyggingar án þess að það raski ásýnd 
staðarins. Heppileg staðsetning fyrir íbúðarhús staðarhaldara er undir 
brekkurótum þaðan sem sér heim að gömlu bæjartorfunni. Móttöku- og 
þjónustuhús er unnt að staðsetja nær þjóðveginum undir stalli sem þar 
er í landinu. Vanda þarf sérstaklega til hönnunar nýbygginga svo að þær 
falli sem best að umhverfinu. Gera þarf ráð fyrir að uppbyggingu aðstöðu 
og þjónustu í tengslum við minjastaðinn megi framkvæma í áföngum.

Endurbygging og viðhald gömlu bæjarhúsanna er langtímaverkefni sem 
vinna má í skrefum líkt og gert hefur verið á Tyrfingsstöðum í Skagafirði 
á vegum Fornverkaskólans. Til eru vandaðar uppmælingar af flestöllum 
bæjarhúsum á Núpsstað að íbúðarhúsinu undanskildu. Einnig eru til 
byggingarlýsingar og vinnuleiðbeiningar sem sérfræðingar Þjóðminja- 
safns hafa áður unnið. Verkefnið í heild er stærra en svo að það sé unnt 
að framkvæma með hefðbundnum styrkjum úr húsafriðunarsjóði nema 
að sérstök fjárveiting komi til.

Að mati Minjastofnunar er nauðsynlegt fyrst skref að vinna áætlun um 
framtíðarskipulag Núpsstaðar í samráði við landeiganda, Minjastofnun, 
ráðuneyti og sveitarstjórn. Sækja þarf um styrki til Fjárlaganefndar 
Alþingis og Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða til að vinna áætlun sem 
felur í sér tillögu að staðsetningu og mótun nýrra bygginga og 
samgönguleiða ásamt hugmynd um hvernig standa má að reksti 
minjastaðarins, staðarskoðun, kynningu og miðlun upplýsinga til gesta.


