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Hugmyndin er að reisa alþjóðlegt rannsókna- og 

fræðslusetur um íslenska menningu og náttúru í 

Svartárkoti í Bárðardal. 

Fléttað verður saman íslenskri menningarsögu sem 

drýpur af hverju strái í dalnum, og hrikalegri 

náttúru allt um kring. 

Sambúð manns og náttúru verður sérstakt 

rannsóknasvið.

Setrið tengir afskekkta byggð við alþjóðlegt 

háskólasamfélag og vinnur markvisst með samræðu 

milli hins staðbundna og hnattræna.



Hrikaleg náttúra, Ódáðahraun og Suðurá, Dyngjufjöll og 

Askja, Vatnajökull, Herðubreið........

Fegursti foss landsins – Aldeyjarfoss, skammt frá Svartárkoti



Ríkulegar menningarsögulegar heimildir, t.d. Í handritum, 

bréfasöfn, sjálfsævisögur, dagbækur, leikrit, Stephan G. 

Vesturferðasagan hefst í Bárðardal

Brenniás á Fljótsheiði, þar sem voru mörg heiðarbýlá 19. öld, þar 

kom langafi undir.....

Fjölskyldusaga, hvað annað...



Staðan í dag 
➢Það þarf að eyða hinni ímynduðu gjá milli 

höfuðborgar og landsbyggðar, hvorttveggja þarf að 

blómstra og skoða þarf landið sem eina heild 

➢Ef landið á að haldast í byggð verður að breyta 

viðhorfum og skapa sóknarfæri víða um land, 

jafnvel á afskekktustu stöðum 

➢Talað er um hinar skapandi stéttir sem eiga að 

bera uppi þekkingarsamfélagið – þær þrífast á 

menningu og náttúru – og í ferðamennsku sækjast 

þær eftir upplifun

➢Með nýsköpun í menntun og menningu er 

skapandi fólk laðað til búsetu víða um land



Nám á faraldsfæti / study abroad 
Tvær kveikjur að hugmyndinni: 

➢DIS (Danish Institute for Study Abroad http://www.dis.dk/) Dönsk 

stofnun sem lengi hefur rekið margvísleg háskólanámskeið í 

Danmörku og verið með starfsemi hér á landi. 

➢Háskólanámskeið á skemmtiferðaskipi. 

➢Auk þess er “study abroad” að aukast stórlega, í haust voru t.d. 

nokkrar greinar um það í NY Times. 



➢Ráðinn framkvæmdastjóri RA haustið 2005 og fékk stuðning stjórnar til að 

vinna að verkefninu því það er brýnt að skapa verkefni úr þekkingu 

fræðimanna RA – búa til sóknarfæri...... 

➢Styrkur úr Átaki til atvinnusköpunar hjá Impru haustið 2005

➢Undirbúningsfundur í Svartárkoti sumarið 2006, hópúr af góðu og reyndu 

fólki sem hefur síðan reynst drjúgir liðsmenn. 

➢Ekkert úr Tækniþróunarsjóði, 

➢Fjárlög 2007, 5m til að halda áfram að þróa hugmyndina og til að bjóða 

þangað 30 fræðimönnum sumarið 2007, á einskonar kynningarnámskeið

➢Fjárlög 2008: 10m til að halda áfram að þróa hugmyndina og halda 

námskeið



➢Á kynningarnámskeiðinu voru haldnir fjölbreyttir fyrirlestrar um 

menningu og náttúru, og þeim fléttað við skoðunarferðir, t.d. inn í 

Ódáðahraun og í hvalaskoðun

➢Þátttakendur féllu í stafi, hafa heitið stuðningi og gefið gjafir, bæði 

peninga og bækur. 

➢3 námskeið voru kynnt í sumar. Eitt verður haldið, ekki var næg 

þátttaka í hin, enda of seint farið af stað með kynningu. 



Ekki eru síður möguleikar í vetrarnámskeiðum í 

Svartárkoti, t.d. Í stjörnuskoðun. 



Sólarupprás í Svartárkoti

Í ár söfnum við reynslu og góðum ráðum auk þess að 

mynda sambönd víða um lönd 

Mikill áhugi á samstarfi þannig að vera kann að við 

prófum okkur áfram með samstarfsnámskeið með 

erlendum háskólum

Í haust verður unnið frekar úr reynslunni, hafist handa 

við að kynna námskeið næsta árs og teknar ákvarðanir 

um hvenær óhætt verði að fara í fjáröflun fyr rbyggingu 

seturs í Svartárkoti.

Verkefnið er rétt að byrja...............



Hrafnabjargarfossar í Skjálfandafljóti

TAKK FYRIR


