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Hugmyndina að verkefninu sem hér er kynnt undir heitinu Miðbaugs – minjaverkefnið, alþjóðlegt 

farandverkefni og listsýningar, má rekja til þess að Jóhann Sigmarsson hannaði og smíðaði rúm til 

eigin nota á árinu 2011 úr bryggjudrumbum úr Reykjavíkurhöfn sem annars hefði verið eytt vegna 

breytinga á höfninni. Verkefnið snýst um að vinna listaverk/húsgögn með því að endurnýta sögulegar 

minjar hvar sem er í heiminum. Á ensku nefnist verkefnið: The Equator Memorial Project. 

 Nú þegar hefur tekist að afla slíks efniviðar úr höfninni í Hamborg, Berlínarmúrnum og 

Hiroshima. Þá hafa verið lögð drög að minjum frá franska þorpinu Oradour-sur-Glane sem staðið 

hefur óbreytt og óhreyft frá 10. júní 1944 þegar SS-menn nasista tóku þar 642 bæjarbúa af lífi. Við 

höfum einnig hug á að fá minjar úr New York & New Jersey höfn í bandaríkjunum, úr höfuðstöðvum 

Norsku ríkisstjórnarinnar í Osló eftir að það var skemmt 2011 í hryðjuverkaárás Anders Behring 

Breivik, höfninni í Rotterdam og að fá brot úr aðskilnaðarmúrnum í Palestínu. 

 Til að vinna að framkvæmd verkefnisins var einkahlutafélagið 40.074KM ehf. stofnað í ágúst 

2013. Nafn fyrirtækisins er ummál jarðar um miðbaug. Markmið þess er að vinna að hönnun, smíði og 

kynningu húsgagna og listaverka.  

 Ætlunin er að kjarnahópur ferðist milli landa og laði hann heimamenn til samstarfs við 

úrvinnslu og listsköpun á hverjum stað. Þegar verkefni er lokið verði efnt til sýningar á minjastaðnum 

eða nágrenni hans. Verkin verða sýnd á alþjóðlegum listasýningum og seld á uppboði sem að 

Christie’s mun sjá um í lok hverrar sýningar. Hluti af hverju seldu verki mun renna í sjóð til að styrkja 

góð málefni og mannúðarmál á heimsvísu. 

 Hér með er þessa farið á leit við Faxaflóahafnir að þær styrki þetta verkefni með 400.000 kr. 
Styrkurinn verður notaður til að kosta ráðgjöf og þjónustu, til efniskaupa, hönnunar og smíði auk þess 

sem efnt verður til alþjóðlegs kynningarstarfs þar sem stuðnings Faxaflóahafna verður getið. Hér er 

um verðugt og metnaðarfullt verkefni að ræða sem hefur hagnýtt, sögulegt og menningarlegt gildi.  

Miðbaugs- minjaverkefnið er með alþjóðlega vottun frá UNESCO sem fer með skráningu heimsminja 

og eftirlit með varðveislu þeirra, einnig sem fyrirhuguð er sýning í höfuðstöðvum UNESCO í París á 

listmunum verkefnisins. Nákvæm kynning á verkefninu fylgir í sérstöku skjali auk þess sem 

forráðamenn þess eru til þess búnir að láta Kauphöllinni í té allar upplýsingar sem taldar eru 

nauðsynlegar sé þess óskað. 
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