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Inngangur 

 Hvað er munnleg saga og munnlegar heimildir? Þetta eru hugtök sem eru fæstum 

Íslendingum ofarlega í huga. En þó hefur verið vaxandi áhugi á þeim á undanförnum árum. 

En hvernig er staðið að söfnun þessara heimilda og hvernig eru þær notaðar? Er útvarpið 

góður miðill til að koma munnlegum heimildum til skila og ef svo er hvers vegna? Í þessari 

fræðilegu greinargerð verður fjallað um munnlega sögu og munnlegar heimildir, meðferð 

þeirra, söfnun, notkun og miðlun. Einnig verður fjallað um gerð útvarpsþáttaraða. 

Með nýrri tækni er hægt að gera munnlegar heimildir meira lifandi en áður og 

auðveldara er að miðla þeim til samfélagsins. Munnleg saga er elsta form sögu, því öll saga 

var munnleg áður en ritletur var fundið upp. Ýmsar fræðigreinar hafa nýtt sér munnlegar 

heimildir, sagnfræðin var sein til að tileinka sér þessar heimildir en vakning hefur orðið á 

síðustu áratugum. Með tækniþróun á 20. öldinni og breyttu viðhorfi fræðimanna á síðustu 

áratugum hafa munnlegar heimildir fengið meira gildi í fræðasamfélaginu. 

Þessi greinargerð er unnin með verkefninu Breiðfirskar raddir – Mannlíf í 

Flateyjarhreppi, sem er fimm þátta útvarpsþáttaröð um mannlíf í Flateyjarhreppi á 20. 

öldinni. Í þáttunum er notast við munnlegar heimildir, þ.e. viðtöl við einstaklinga sem bjuggu 

í hreppnum á 20. öld. Í þessari fræðilegu greinargerð er farið yfir verkefnið frá fyrsta 

undirbúningi til fullunninnar útvarpsþáttaraðar. Góður undirbúningur, viðtalstækni og 

eftirvinnsla skipta miklu máli til að tryggja gæði heimildarinnar.  

Skoðað verður hvaða notkunarmöguleika munnlegar heimildir bjóða upp á. Bæði er 

hægt að miðla þessum heimildum í upprunalegu formi og svo einnig á prenti og eru þar ýmsar 

leiðir færar. Miðlun munnlegra heimilda í útvarpi hefur ávallt þótt góður kostur. Gerð verður 

grein fyrir kostum og göllum útvarpsins sem miðils fyrir þessar heimildir og almennt. Að 

lokum verður svo farið yfir gerð útvarpsþáttaraða sem miðla munnlegum heimildum.  
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Saga munnlegrar sögu 

Munnleg saga (e. oral history) er mikilvæg aðferð í sagnfræði sem felst í því að afla sögulegrar 

þekkingar með viðtölum við fólk sem hefur tekið þátt í eða þekkir til þeirra atburða sem verið 

er að rannsaka. Endurminningar og lífsreynsla fólks veita rannsakendum aðgang að 

stóratburðum sögunnar jafnt sem hversdagslífi almennings og hefur munnleg saga á síðari 

árum verið viðurkennd sem áhrifarík aðferð innan sagnfræði.
1
 

 

Sá fyrsti sem notaðist við munnlega sögu í sagnfræði var forngríski sagnfræðingurinn 

Þúkýdídes (Thucydides). Hann skrifaði sögu Pelópsskagastríðsins
 

eftir að hafa safnað 

viðtölum við fjölda manns sem hann notaði síðan sem heimild til verksins. Þetta skrifaði hann 

á fimmtu öld fyrir Krist.
2
 Munnlegar heimildir voru svo notaðar af sagnfræðingum þar til á 

síðari hluta 19. aldar en þá voru stór og mikil skjala- og bókasöfn tekin til starfa og var 

gríðarlega mikið efni að finna innan veggja þeirra. Á þeim tíma hættu sagnfræðingar að nýta 

sér munnlegar heimildir. Á svipuðum tíma tók ritheimildarýni miklum framförum og var 

orðin mun vísindalegri og nákvæmari heldur en hún hafði verið. Þá kom að því að munnlegu 

heimildirnar stóðust ekki lengur þær kröfur sem sagnfræðingar gerðu til heimilda.
3
 

Fram á 19. öld höfðu sagnfræðingar fengist við fábreytileg viðfangsefni þar sem saga 

stjórnmála og valds var þeirra aðalviðfangsefni. Saga yfirstéttanna var skrifuð í þágu þeirra 

sem valdið höfðu, en við miklar breytingar í samfélögum 19. aldar varð svið sagnfræðinganna 

víðara. Með tilkomu vaxandi áhrifa verkalýðshreyfinga varð áhuginn á alþýðusögu mikill. Til 

að mynda urðu um miðbik 20. aldarinnar til bóka- og skjalasöfn hinna ýmsu 

verkalýðshreyfinga sem höfðu að geyma sögu hreyfinganna. Þetta gerðist meðal annars hér á 

landi með tilkomu bókasafns Dagsbrúnar og bókasafns Hins íslenska prentarafélags.
4
 

Rannsóknir á alþýðusögu fyrri tíma eru erfiðleikum bundnar þar sem yfirstéttirnar voru 

aðalskjalahöfundar. Sagnfræðingar sem stunda rannsóknir á samtímasögu eiga ekki við eins 

mikil vandamál að stríða.
5
  

Í upphafi 20. aldar urðu aðferðir við öflun munnlegra heimilda mun auðveldari með 

nýrri tækni en þá var farið að nota vaxhólka við hljóðupptökur. Það var svo ekki fyrr en eftir 

síðari heimsstyrjöldina sem upptökur urðu aðgengilegri með minni og einfaldari tækni. Fyrsta 

skipulagða verkefni munnlegrar sögu sem tekið var upp á upptökutæki var unnið af Alan 

Nevins árið 1948 í Columbia-háskóla en hann safnaði munnlegum heimildum hvítra 

yfirstéttarmanna. Það var svo ekki fyrr en eftir 1960 að sagnfræðingar fóru að hafa áhuga á að 

                                                 
1
Vefur Miðstöðvar munnlegrar sögu: www.munnlegsaga.is/index.php?page=hvad-er-munnleg-saga 

2
 Yow, Valerie Raleigh: Recording Oral History. Bls. 2. 

3
 Jón Guðnason: „Um munnlegar heimildir.“ Bls. 7. 

4
 Jón Guðnason: „Um munnlegar heimildir.“ Bls. 8. 

5
 Jón Guðnason: „Um munnlegar heimildir.“ Bls. 8-9. 
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safna munnlegum heimildum frá hinum almenna borgara.
6
 Aðrar fræðigreinar voru fyrri til að 

notfæra sér nýju tæknina. Þar mætti helst nefna félagsfræði, sögulega mannfræði, þjóðfræði 

og þjóðháttafræði. En þessar greinar höfðu í langan tíma sótt efnivið sinn í rannsóknir 

almennings.  

Sagnfræðingum ber ekki saman um hversu áreiðanlegar munnlegar heimildir séu. Til 

eru sagnfræðingar sem líta á munnlega sögu sem óáreiðanlega heimild og telja hana huglæga, 

lýsandi og skorta greiningu og heildarmynd.
7
 Munnlegar heimildir eru ríkari af tilfinningum 

en aðrar heimildir sem þykir rýra heimildagildi þeirra. Minnið er stopult og er það því erfitt 

fyrir ýmsa fræðimenn að treysta því. Þess vegna líta margir sagnfræðingar munnlegar 

heimildir hornauga og telja þær ekki til traustra sagnfræðilegra heimilda. Flestir eru þó 

sammála um að munnlegar heimildir henti vel til hversdagssögu. Á síðustu árum hafa margir 

fræðimenn endurmetið afstöðu sína til minnisins og því einnig munnlegra heimilda.
8
 Til eru 

félög um allan heim sem leggja stund á munnlega sögu, tímarit eru gefin út og ýmsar 

rannsóknir eru unnar.
9
 Íslenskir sagnfræðingar voru seinni að tileinka sér notkun munnlegra 

heimilda en aðrar vestrænar þjóðir og enn er ekki eins mikil gróska hér á landi eins og t.d. í 

öðrum Evrópuríkjum og í Bandaríkjunum. Fræðimönnum sem vinna með munnlegar 

heimildir í rannsóknum sínum fjölgar hægt og rólega hér á landi. Stofnanir sem standa fyrir 

umsvifamikilli söfnun munnlegra heimilda og hafa gert í marga áratugi eru til á Íslandi. Þar 

má nefna Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Þjóðháttasafn Þjóðminjasafnsins 

og Ríkisútvarpið. Það var svo ekki fyrr en árið 2007 að stofnuð var Miðstöð munnlegrar sögu 

sem er safn og rannsókna- og fræðastofnun sem á að stuðla að söfnun munnlegra heimilda til 

varðveislu.
10

 Miðstöðinni er einnig „...ætlað að efla munnlega sögu sem aðferð í sagnfræði. 

Hún mun veita fræðslu um söfnun og notkun munnlegra heimilda, skapa fræðimönnum 

aðstöðu til rannsókna og standa fyrir fræðilegri umræðu um munnlega sögu.“
11

 Á sama tíma 

var stofnað félagið Minni, félag um munnlegar heimildir. Tilgangur þess er að „...skapa 

samræðugrundvöll fyrir þá aðila sem áhuga hafa á þessum flokki heimilda og að efla söfnun, 

varðveislu, miðlun og rannsóknir á munnlegum heimildum.“
12

 Umræðan í fræðasamfélaginu 

hefur opnast og samstaða myndast meðal fræðimanna. Þótt Miðstöðin sé aðeins rúmlega 

                                                 
6
 Yow, Valerie Raleigh: Recording oral history. Bls. 3. 

7
 Jón Guðnason: „Um munnlegar heimildir.“ Bls. 9-11. 

8
 Sigurður Gylfi Magnússon: Sjálfssögur. Bls. 194. 

9
 Þar má t.d. nefna Alþjóðlegu samtökin IASA; The International Association of Sound and Audiovisual 

Archives. The Oral History Society í Bretlandi og Columbia University Oral History Research Office í 

Bandaríkjunum. 
10

 Vefur Miðstöðvar munnlegrar sögu: www.munnlegsaga.is/index.php?page=um-midstodina 
11

 Vefur Miðstöðvar munnlegrar sögu: www.munnlegsaga.is/index.php?page=um-midstodina 
12

 Vefur Miðstöðvar munnlegrar sögu: www.munnlegsaga.is/index.php?page=felagid-minni 
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þriggja ára hefur hún staðið fyrir hinum ýmsu verkefnum og er safn hennar ávallt að stækka 

og verða aðgengilegra öllum þeim sem það vilja sækja. Vonandi munu rannsóknir á þessu 

sviði eflast enn frekar þegar fram líða stundir með öflugu starfi og upplýstara fræðasamfélags.  

Kostir og gallar munnlegra heimilda 

Munnlegar heimildir eru oft taldar til persónulegra heimilda eins og bréfa, dagbóka, 

sjálfsævisagna
13

 en geta einnig verið ópersónulegar. Þær eru mismunandi eftir því hvort þær 

eru hluti af yfirlitsrannsókn eða einsögurannsókn. Munnlegar heimildir verða oftast til þegar 

fræðimaður tekur viðtal við heimildarmann. Fræðimaðurinn hefur því mikil áhrif á heimildina 

og er í raun hluti af henni. Þetta gerir munnlegar heimildir frábrugðnar öðrum heimildum. 

Þetta er þó ekki algilt því undir munnlegar heimildir flokkast líka upptökur einstaklinga þar 

sem enginn spyrill eða fræðimaður kemur nálægt. Upptökur úr opinberum rýmum og af 

ráðstefnum, fyrirlestrum og fundum teljast einnig til munnlegra heimilda sem og 

umhverfishljóð.
14

 Hér verður aðallega fjallað um munnlegar heimildir sem eru samspil 

fræðimanns og heimildarmanns.  

Munnlegar heimildir gefa kost á því að segja sögu þjóðfélagshópa og minnihlutahópa 

sem eiga sér ekki ritaða sögu og geta gefið hinum kúguðu rödd. Því hefur munnleg saga haft 

gífurleg áhrif á ritun sögu kvenna, verkamanna, blökkumanna og fleiri minnihlutahópa um 

heim allan.
15

 Munnleg saga hefur líka verið mikið notuð til að safna sársaukafullum 

heimildum um stríð og hörmungar, upplifun einstaklinganna sjálfra. Þar á meðal má nefna 

viðtöl sem tekin voru við fórnarlömb og gerendur úr Helförinni sem gáfu sagnfræðingum og 

heiminum öllum nýja sín á hana.
16

 Með munnlegum heimildum er því einnig hægt að nálgast 

upplýsingar sem ekki koma fram annars staðar, fá nýja sýn á atburði og söguna í heild sinni. 

Munnlegar heimildir geta fyllt upp í eyður ritaðra heimilda því þær búa yfir upplýsingum sem 

ekki er að finna annars staðar en hjá viðmælendunum sjálfum.
17

 Með munnlegu heimildunum 

er því hægt að ná fyllri og persónulegri sögu. Formið sjálft, munnleg frásögn, er áhrifaríkt og 

tengir hlustandann meira viðfangsefninu en ella. Formið er grípandi og hægt að nota á marga 

vegu. Munnlegar heimildir eru fjölbreyttar og sérhver viðmælandi leggur eitthvað nýtt til 

málanna. Þegar munnlegum heimildum er breytt yfir í ritað mál, glatar heimildin hluta af 

                                                 
13

 Sigurður Gylfi Magnússon: Sjálfssögur. Bls. 333. 
14

 Sigrún Sigurðardóttir: „Að bera kennsl á hið óvænta.“ Bls. 26-27. 
15

 Sigrún Sigurðardóttir: „Að bera kennsl á hið óvænta.“ Bls. 36. 
16

 Sigrún Sigurðardóttir: „Að bera kennsl á hið óvænta.“ Bls. 37. 
17

 Sigrún Sigurðardóttir: „Að bera kennsl á hið óvænta.“ Bls. 35, 36 og 37. 



5 

 

eiginleikum sínum og hinum sterku tengslum við viðmælandann. Að skrifa upp munnlegar 

heimildir má líkja við að þýða texta yfir á annað tungumál.
18

  

Munnlegar heimildir eru vandmeðfarnar og auðvelt er að misnota og mistúlka þær, en 

svo mætti reyndar segja um allar sagnfræðilegar heimildir.
19

 Fræðimaðurinn sem stjórnar 

viðtalinu má ekki misnota aðstöðu sína og snúa viðtalinu í þágu eigin rannsóknar. Þó er 

óhjákvæmilegt að fræðimaðurinn hafi áhrif á viðtalið, því hann semur spurningarnar og 

verður því hluti af viðtalinu. Fræðimaðurinn þarf að bera virðingu fyrir heimildamanninum og 

best er að byggja upp traust hans áður en viðtalið fer fram.  

Við gerð spurningalista verður að huga vel að því hvernig spurningarnar eru settar 

fram. Þær mega ekki vera leiðandi heldur þarf viðmælandinn að fá rúm til að svara þeim á 

sinn eigin hátt með sínum eigin orðum. Fræðimaðurinn verður að þekkja vel til 

viðfangsefnisins og vera viðbúinn því að eitthvað nýtt komi fram í viðtalinu. Því munnlegar 

heimildir bregða oft nýju ljósi á söguna.
20

 Með stöðluðum spurningum koma oft stöðluð svör 

og því er mikilvægt að leyfa viðmælandanum að fara eigin leiðir sem gefur oft meiri 

möguleika á nýjum upplýsingum. Af þessu má sjá að fræðimaðurinn þarf að hafa ýmislegt í 

huga áður en hann fer í viðtalið, í viðtalinu sjálfu og við úrvinnslu munnlegra heimilda. 

Með því að taka viðtöl við hóp fólks sem hefur upplifað sama atburðinn eða búið í 

sama samfélaginu er hægt að fá ágæta mynd af sögu þess. Viðtal við einn einstakling myndi 

ekki segja mikla sögu nema þá aðeins um hans eigið líf, en um leið og hópurinn er orðinn 

stærri aukast líkur á að fá glögga mynd af aðstæðunum. Í verkefni höfundar Breiðfirskar 

raddir – Mannlíf í Flateyjarhreppi er þessari aðferð beitt. Rætt er við 20 manns sem bjuggu í 

Flateyjarhreppi á tímabilinu 1930-1970 eða jafnvel lengur. Þetta samfélag var nokkuð 

einangrað og sérstætt vegna aðstæðna. Saga þess hefur verið skrifuð að einhverju leyti. Því er 

mikilvægt að safna heimildum um þetta samfélag á meðan einhverjir eru enn á lífi og geta 

sagt frá því.  

Munnlegar heimildir hafa þann annmarka að þegar frá líður fækkar þeim sem upplifðu 

samfélagið eða atburðinn og geta sagt frá. Oft verður það þannig að hversdagslegir hlutir og 

atburðir sem gerast í nútíðinni grípa ekki athygli sagnfræðinga. En þegar frá líður verður 

atburðurinn merkilegri og samfélagið orðið áhugavert rannsóknarefni fyrir sagnfræðinginn. Þá 

er oft orðið um seinan að afla munnlegra heimilda. Því er brýnt að efla munnlega sögu því 

heimildirnar geta orðið mikilvægar þegar fram líða stundir. Ætla má að það verði raunin með 

                                                 
18

„Sársauki og sættir. Munnleg saga og samfélagsleg gagnsemi hennar.“ Bls. 12. 
19

 Sigrún Sigurðardóttir: „Að bera kennsl á hið óvænta.“ Bls. 41. 
20

 Sigrún Sigurðardóttir: „Að bera kennsl á hið óvænta.“ Bls. 37 og Thomson, Paul: The Voice of the Past. Oral 

History. Bls. 3. 
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nýrri tækni og tilkomu stofnana sem stuðla að rannsóknum og varðveislu á munnlegum 

heimildum. 

Minnið og munnleg saga 

Munnlegar heimildir eru vandmeðfarnar eins og allar heimildir. Minni viðmælandans 

er það fyrsta sem fræðimenn nefna þegar þeir tala um vankanta munnlegra heimilda. Minnið 

er flókið fyrirbæri sem ekki hefur verið rannsakað til fulls. Einstaklingar upplifa sama 

atburðinn á mismunandi hátt. Allt fer það eftir aldri, stöðu, stétt og upplifun og það sem festist 

í minninu er mjög persónubundið.  

Eftir að fólk kemst á miðjan aldur man það meira eftir æskuárunum og 

unglingsárunum en síðustu árum. Ástæðan kann að vera sú að æsku- og unglingsárin móta 

einstaklinginn og eru þess vegna mjög mikilvæg.
21

 Minnið tengist menningunni því við 

munum það sem samfélagið ætlast til að við munum. Það sem festist okkur í minni fer alfarið 

eftir því hver við erum, þ.e.a.s. aldur, kyn, þjóðfélagshópur, kynhneigð, trú og fleira. Allir 

þessir þættir og enn fleiri hafa áhrif á það sem við munum og hvernig við munum það.
22

 Við 

getum ekki munað allt og því munum við aðeins það sem okkur þykir vert að muna, það sem 

vekur áhuga okkar og athygli.
23

 Einstaklingar muna hlutina misjafnlega vel og oft er talað um 

að fólk muni tilviljanakennda hluti og einnig að það muni vitlaust. Það er ástæðan fyrir því að 

margir sagnfræðingar vilja ekki notast við munnlegar heimildir nema til að fylla upp í eyður 

ritaðra heimilda og sem upplífgandi aukaheimildir í verk sín.
24

 Tímasetningu og tímaröð 

atburða er oft óvarlegt að treysta í munnlegum heimildum. Spurningar um tíma eru taldar fá 

óáreiðanlegustu svörin, því minnið endurraðar atburðum og tímasetur þá oft ranglega eða 

getur ekki tímasett þá.
25

 Því ber þeim sem vinna með munnlegar heimildir að styðjast við 

aðrar heimildir hvað þetta varðar. 

Fræðimenn hafa sett varnagla við munnlegar heimildir vegna þess að þeir telja minnið 

ótraust, sérstaklega þegar langt er liðið frá atburðinum. En samkvæmt rannsóknum er það ekki 

alltaf þannig. Ef atburðurinn er mikilvægur fyrir einstaklinginn er hann mjög líklegur til að 

muna hann í langan tíma, sérstaklega ef hann rifjar atburðinn upp öðru hverju. „Rannsóknir 

                                                 
21

 Yow, Valerie Raleigh: Recording Oral History. Bls. 35-36. 
22

 Historical Perspectives on Memory. Bls. 8-9. 
23

 Yow, Valerie Raleigh: Recording Oral History. Bls. 38. 
24

 Historical Perspectives on Memory. Bls. 13-14. 
25

 Yow, Valerie Raleigh: Recording Oral History. Bls. 49. 
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benda til að margt gleymist á fyrsta sólarhringnum. Fleira gleymist næstu þrjú til fimm árin. 

En eftir það geta minningarnar geymst óbreyttar í fimmtíu ár eða meira.“
26

 

Tilfinningar festast fólki betur í minni en annað og oft er það einmitt þær sem leitað er 

eftir í munnlegum heimildum.
27

 Kyn viðmælandans getur einnig haft áhrif á hvað hann man. 

Það sem er mikilvægt fyrir konur er kannski ekki eins mikilvægt fyrir karla og öfugt. Þetta 

verður að hafa í huga þegar unnið er með munnlega sögu.
28

 

Talað er um sameiginlegt minni og persónulegt minni. Persónulegt minni er það sem 

fjallað hefur verið um hér á undan, minni einstaklingsins. En sameiginlegt minni er það sem 

við munum sem hluti af ákveðnum hópi. Sumir telja að einstaklingsminnið sé í raun ekki til 

heldur sé minningin alltaf hluti af sameiginlega minninu. En aðrir segja að einstaklingurinn 

geti átt persónulegt minni innan hópsins.
29

 Ef fræðimaðurinn þekkir ókosti minnisins þá þarf 

hann ekki að hræðast notkun munnlegra heimilda. Þegar vitað er hvað ber að varast er auðvelt 

að gera viðeigandi ráðstafanir. 

                                                 
26

 Yow, Valerie Raleigh: Recording Oral History. Bls. 38. „Research indicates that much is forgotten in the first 

twenty-four hours. More is forgotten during the next three to five years. But after that, constituents of a memory 

may remain intact for fifty years or more.” 
27

 Yow, Valerie Raleigh: Recording Oral History. Bls. 43-44. 
28

 Yow, Valerie Raleigh: Recording Oral History. Bls. 50. 
29

 Yow, Valerie Raleigh: Recording Oral History. Bls. 52-53. 



8 

 

Söfnun munnlegra heimilda 

Hægt er að safna munnlegum heimildum á margvíslegan hátt. Bæði stofnanir og 

einstaklingar safna munnlegum heimildum og það er gert í ýmsum tilgangi. Til dæmis fyrir 

ákveðin rannsóknarverkefni sem fræðimenn eða stofnanir vinna að. Þeim er líka safnað til að 

varðveita þekkingu, sögur eða sagnir sem eru að hverfa úr samfélaginu. Einstaklingar taka 

upp viðtöl við einhvern úr fjölskyldunni til að sögur, þekking eða sagnir sem tengjast 

fjölskyldunni gleymist ekki þegar eldra fólkið hverfur á braut. Einstaklingar geta líka safnað 

munnlegum heimildum er þeir tala sjálfir inn á upptökutæki og segja frá því sem á daga þeirra 

hefur drifið. Einnig eru til upptökur af ýmsum fundum, ráðstefnum, úr opinberum rýmum og 

upptökur af umhverfishljóðum sem eru hluti af söfnun munnlegra heimilda.
30

  

Nú er í meira mæli farið að safna samtímaheimildum því munnleg saga er orðin 

útbreiddari og stofnanir sem stuðla að söfnun munnlegra heimilda orðnar fleiri og öflugri. 

Sem dæmi má nefna að miklu magni af munnlegum heimildum hefur verið safnað í tengslum 

við bankahrunið árið 2008 og búsáhaldabyltinguna sem fylgdi í kjölfarið. Miðstöð munnlegrar 

sögu stóð m.a. fyrir slíkri söfnun.
31

  

Viðtöl eru álitin merk heimild og reynt er að varðveita þau eftir bestu getu. Ný tækni 

hefur gert fræðimönnum og öðrum þeim er fást við munnlegar heimildir auðveldara að geyma 

og varðveita upptökur. Með tilkomu Miðstöðvar munnlegrar sögu hefur mikið af munnlegum 

heimildum verið bjargað þar sem bæði einstaklingar og stofnanir hafa gefið miðstöðinni 

upptökur til varðveislu.  

Undirbúningur, viðtalstækni og úrvinnsla 

Munnlegum heimildum er safnað í ýmsum tilgangi eins og áður segir. Hafa þarf í huga 

við undirbúning viðtals hver tilgangur söfnunarinnar er, því ekki er staðið eins að viðtali um 

ævi einstaklings og afmarkað efni.
32

 Hver sem er getur safnað munnlegum heimildum. Það 

eina sem þarf er upptökutæki en ef viðtalið á að skila góðum árangri þarf að undirbúa það vel 

og vera með viðtalstæknina á hreinu. Spurningalistinn þarf að vera vel gerður og út hugsaður 

með tilliti til tilgangs viðtalsins. Misjafnt er hversu nákvæmlega er farið eftir honum, það fer 

allt eftir eðli rannsóknarinnar. Burtséð frá tilgangi viðtalsins, er best að spyrja að því sem snýr 

að persónulegri reynslu og upplifun viðmælandans. Það hjálpar því að hafa góðar upplýsingar 

                                                 
30

 Sigrún Sigurðardóttir: „Að bera kennsl á hið óvænta.“ Bls. 27. 
31
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32
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um viðmælandann sjálfan. Ekki er gott að spyrja um tölulegar staðreyndir því oftast er hægt 

að fá slíkar upplýsingar í rituðum heimildum, þar sem þær eru þá mun öruggari. Hafa verður 

spurningarnar einfaldar og skiljanlegar og gæta þess að spyrja ekki leiðandi spurninga.
33

 

Algengasta aðferðin við söfnun munnlegra heimilda er að fræðimaður tekur viðtal við 

heimildarmann og styðst við ákveðinn spurningalista. Þó er hægt að tala við fleiri en einn 

viðmælenda í einu og geta hópviðtöl oft leitt til þess að skemmtilegar umræður skapast um 

efni sem kannski myndu ekki koma fram í einstaklingsviðtölum. Þetta á aðallega við þegar 

spurt er um ákveðinn atburð eða ákveðið málefni. Hópurinn getur samanstaðið af 

einstaklingum sem þekkjast og ókunnugum. Margar ólíkar raddir gera úrvinnslu á viðtalinu 

flóknari.
34

 Betra er því að taka hópviðtöl upp á myndbandsupptökuvél en hljóðupptökutæki, 

þannig er auðveldara að greina hver talar. Þó svo að verið sé að taka viðtal við náinn ættingja 

til að varðveita minningar úr sögu fjölskyldunnar, sem er einungis hugsað til einkaeigu, er 

alltaf gott að taka upp í bestu gæðum og við bestu mögulegu aðstæður. Það er aldrei að vita 

nema viðtalið verði mikilvæg heimild er fram líða stundir. 

Þegar haft er samband við væntanlega viðmælendur eru nokkrar leiðir færar. Hægt er 

að hringja beint í einstaklinginn til að athuga möguleikann á viðtali. Ef fræðimaðurinn kýs 

formlegri leið getur verið gott að senda bréf fyrst og hafa síðan samband í síma nokkrum 

dögum síðar.
35

 Ungu fólki og tölvuvæddum einstaklingum er einfalt að senda tölvupóst og 

hringja síðan. Spyrillinn metur hverju sinni hvaða leið hentar hverri rannsókn.  

Spyrillinn þarf að þekkja viðfangsefnið vel og vera vel undirbúinn fyrir viðtalið.
36

 Best 

er ef spyrillinn getur sleppt því að hafa spurningablaðið fyrir framan sig, þá verður 

viðmælandinn oft afslappaðri og betri árangur næst í viðtalinu. En þetta er auðvitað erfitt og 

jafnvel ekki hægt í lengri viðtölum. Í stöðluðum viðtölum er spurningalistanum fylgt eftir 

nákvæmlega til að hafa viðtalið sem marktækast. Spyrillinn verður þó alltaf að gera ráð fyrir 

útúrdúrum viðmælandans, því í þeim koma oft nýjar og óvæntar upplýsingar fram. Gott er að 

raða viðtalinu upp í efnisflokka eða tímaröð, það er erfiðara fyrir viðmælandann að fara fram 

og til baka í tíma eða milli ólíkra efnisflokka.
37

 Ekki er gott að áætla tíma fyrir viðtöl. Þótt 

viðtalið sjálft sé aðeins klukkutími að lengd getur heimsóknin til viðmælandans varað mun 
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lengur. Ef viðmælandinn er orðinn þreyttur eða áhugalaus um spurningarnar er best að gera 

hlé á viðtalinu og byrja aftur stuttu síðar eða hætta viðtalinu alveg og reyna að fá að koma 

aftur síðar. Ekki er þó gott að láta líða of langt á milli heimsókna. 

Margir viðmælendur eru hlédrægir og segjast ekki geta gefið nothæfar upplýsingar en 

oftast kemur annað á daginn. Allir hafa eitthvað að segja en vilja setja varnagla með því að 

gefa í skyn, að ekkert sé upp úr þeim að hafa. Ef einstaklingurinn kýs að koma ekki í viðtal þá 

verður auðvitað að virða rétt hans, margar ástæður geta legið þar að baki. Ef einstaklingurinn 

neitar birtingu efnisins beint eða óbeint, er það alfarið hans ákvörðun en ekki spyrilsins.  

Það skiptir miklu máli að ná trausti viðmælandans, m.a. með því að sýna áhuga á 

honum sjálfum og viðfangsefninu. Mikilvægt er að þiggja kaffi og með því og ræða um annað 

en efni viðtalsins fyrir og eftir. Sjálfsagt er að spyrillinn segi viðmælandanum frá verkefninu 

sem unnið er að. Spyrillinn er hluti af viðtalinu og með því að gefa af sér verður viðtalið 

líflegra og ekki eins og yfirheyrsla af hálfu spyrilsins.
38

 Best er að taka viðtalið í umhverfi 

sem viðmælandinn þekkir og líður vel í, heima hjá honum eða á stað sem hann velur.
39

 

Mikilvægt er að greina viðmælandanum frá því hvernig og á hvaða formi verkefninu verður 

miðlað. Þá er líka mikilvægt að taka fram af hverju spyrillinn vilji tala við viðmælandann og 

hvert umfjöllunarefnið er. Gott er að láta viðmælandann skrifa undir eyðublað þar sem fram 

kemur að fræðimanninum sé leyft að nota heimildirnar í ákveðnum tilgangi. Þetta er gert til að 

báðir aðilar séu með það á hreinu hvernig og hvar má nota viðtalið. 

Ef spyrillinn fær bara einsatkvæðissvör má hann ekki álíta sem svo að viðmælandinn 

hafi ekkert að segja. Kannski þarf þá að endurskoða spurningalistann, athuga hvernig 

spurningarnar eru settar upp og í hvaða röð þær eru bornar fram. Eitthvað annað í fari 

spyrilsins gæti líka valdið tortryggni eða efasemdum. Því er góður undirbúningur ávallt 

lykillinn að góðu viðtali. Góður spyrill veit hvað getur farið úrskeiðis og undirbýr sig 

samkvæmt því. Spyrillinn þarf líka að vera duglegur að spyrja nánar út í ýmis atriði og fá 

frekari lýsingar um þau, til að fá meira út úr viðtalinu.
40

 

Gaumgæfa þarf allan tæknibúnað áður en farið er í viðtalið, þar sem bagalegt er að 

þurfa að eyða tíma í viðtalinu sjálfu í lagfæringar og stillingar. Það er traustvekjandi ef 

spyrillinn kann vel á tækið og allt gengur vel fyrir sig en ef eitthvað fer úrskeiðis er alltaf gott 

að hafa leiðbeiningarnar meðferðis. Mjög góð regla er að hlusta á upptökuna á meðan verið er 

að taka upp. Þá kemur strax í ljós ef eitthvað fer úrskeiðis. 
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Koma verður í veg fyrir að utanaðkomandi hljóð geti  truflað upptökuna og velja 

staðsetningu viðtalsins samkvæmt því. Best er að sitja við hátt borð, eldhús- eða 

borðstofuborð þannig verður viðmælandinn nær hljóðnemanum, þ.e. ef tækið er með áfastan 

hljóðnema, og hljómgæðin verða betri. Því nær sem hljóðneminn er viðmælandanum því 

betra, en þetta getur þó haft truflandi áhrif á viðtalið ef viðmælandanum þykir upptökutækið 

ógnandi. Þetta verður því að meta hverju sinni. Þegar setið er í sófa eða hægindastól er fólk 

meira á iði. Öll umhverfishljóð og lágvær hljóð inni á heimili eða öðrum byggingum geta haft 

verulega truflandi áhrif á upptökuna. Biðja verður viðmælandann að hafa slökkt á útvarpi, 

finna stað þar sem ekki er hátt tif í klukku, loka gluggum ef mikill hávaði kemur að utan og 

þar fram eftir götunum. Ef viðmælandinn er stressaður getur hann farið að banka í borð eða 

búa til hljóð með einum eða örðum hætti, erfitt getur verið að koma í veg fyrir það. Fara 

verður varlega í að biðja hann að hætta slíku því það gæti komið honum úr jafnvægi.
41

 

Spyrjandinn þarf einnig að huga að því sem hann segir sjálfur í viðtalinu. Öll já, humm og 

ókei eru mjög truflandi fyrir upptökuna og ekki er alltaf hægt að klippa burt þess konar 

aukaorð í eftirvinnslunni.
42

  

Mikilvægt er að vinna fljótt og vel úr gögnum sem safnað er. Úrvinnsluaðferðirnar 

mótast af því hvað rannsakandinn ætlar sér með efnið. Mjög gott er að skrifa viðtalið upp 

orðrétt, það er mjög tímafrek vinna en mjög gagnleg. Það fer eftir lengd viðtalsins hversu 

langan tíma það tekur að skrifa það upp en reikna má með því að viðtal sem er um 

klukkustund að lengd taki færan skrifara um fimm til sex klukkustundir að skrifa upp.
43

 Gefist 

ekki tími til þess af einhverjum ástæðum er gott að gera skriflegan úrdrátt úr viðtalinu, það er 

að segja að punkta niður helstu atriði sem fjallað er um í viðtalinu á meðan hlustað er á það. 

Þegar nýtt umræðuefni kemur við sögu þarf að skrifa niður tímakvarðann og viðfangsefnið. 

Þetta auðveldar bæði rannsakandanum sjálfum, og svo síðar meir ef viðtölin verða sett á safn, 

fræðimönnum framtíðarinnar leit í viðtölunum.
44

 Varðveisla þessara heimilda er mikilvæg og 

því ættu fræðimenn sem vinna með munnlegar heimildir að huga vel að því hvað verður um 

viðtölin þegar þeir eru búnir að nota þau. Næsta skref er svo frekari úrvinnsla. Fer það eftir 

því hvernig fræðimaðurinn hyggst miðla munnlegum heimildum, hvort eigi að nota þær í 

útvarpi, á prenti, kvikmyndaformi, söfnum eða sýningum, internetinu eða einhverri annarri 

miðlun.  
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Söfnun heimilda fyrir verkefnið Breiðfirskar raddir – Mannlíf í 

Flateyjarhreppi 

Fyrir verkefnið Breiðfirskar raddir – Mannlíf í Flateyjarhreppi voru tekin viðtöl við 

20 einstaklinga sem bjuggu í Flateyjarhreppi á 20. öld. Viðtölin voru tekin upp í janúar og 

febrúar árið 2010. Sextán viðmælendur búa á höfuðborgarsvæðinu en fjórir á landsbyggðinni. 

Viðtölin voru tekin upp á stafrænt upptökutæki, M-audio micro track 24/96. Ákveðið var að 

gera útvarpsþáttaröð sem myndi innihalda fimm útvarpsþætti. Útvarpsmiðillinn var valin svo 

að munnlegu heimildirnar gætu notið sín á upprunalegu formi. Þáttunum var skipt upp eftir 

efni. Spurningalisti um lífið í eyjum hreppsins var saminn og var honum skipt niður í flokka 

eftir efni útvarpsþáttanna. Spurningalistinn náði þó yfir mun meira efni en útvarpsþættirnir 

gera. Markmiðið var að spyrja fólkið um upplifun þess á lífinu í eyjum Flateyjarhrepps. Þetta 

átti að vera saga fólksins í Flateyjarhreppi, hvernig léku börnin sér, hvað gerðu þau sér til 

skemmtunar, hvað borðuðu þau og hvernig var að flytjast í burtu? Spurningalistanum var fylgt 

lauslega í viðtölunum. Viðmælandinn fékk oft að ráða því hvert viðtalið leiddi. 

Spurningalistinn var staðlaður en ekki voru allir viðmælendur spurðir allra spurninganna, taka 

þurfti tillit til upplifunar hvers einstaklings fyrir sig. Í mörgum viðtölunum komu nýjar 

upplýsingar fram sem voru síðan notaðar í spurningum sem beint var til næstu viðmælenda. 

Einungis var tekið eitt viðtal við hvern einstakling, að einum undanskildum. Betra hefði verið 

að fara tvisvar sinnum til allra viðmælendanna því oft rifjast eitthvað upp eftir að spyrillinn er 

farinn. Á árunum 2007-2008 safnaði höfundur einnig viðtölum við níu einstaklinga um svipað 

efni. Fjórir þeirra viðmælenda voru í þeim 20 manna hópi sem tekin voru viðtöl við fyrir þetta 

verkefni. Voru þessir viðmælendur því að segja frá lífinu í eyjum hreppsins í annað sinn á 

fáeinum árum. Það gæti haft áhrif á minni einstaklinganna því þeir höfðu rifjað upp svipað 

efni fyrir fáeinum árum. Einnig hafði skapast traust milli viðmælanda og spyrilsins og það 

hefur sennilega hjálpað til við framgang viðtalsins.  

Eitt viðtal sem notað er í þessari þáttaröð var tekið árið 2007 en viðmælandinn lést 

haustið 2009. Þetta sýnir hversu mikilvægt er að safna munnlegum heimildum áður en það er 

orðið er um seinan. Haft var samband við fleiri einstaklinga fyrir verkefnið en ekki vilja allir 

koma í viðtal og er það vel skiljanlegt. Elsti einstaklingurinn sem viðtal var tekið við fyrir 

þetta verkefnið er fæddur árið 1921 en sá yngsti árið 1957.  

Viðmælendur eru oft hræddir um að segja eitthvað vitlaust, mismæla sig eða verða 

misskildir. Í þessum tilfellum er gott að leyfa þeim að hlusta á  viðtalið eða lesa það yfir. Þetta 

er gert til að tryggja réttar upplýsingar og hitt sem er mikilvægara að gefa viðmælandanum 
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tækifæri á að leiðrétta misskilning eða mismæli og samþykkja viðtalið. Margir viðmælendur 

telja sig ekkert hafa til málanna að leggja. Meira en helmingur minna viðmælenda hefur nefnt 

þetta en alltaf kemur eitthvað skemmtilegt og fróðlegt fram. Í þessu verkefni var mikilvægast 

að heyra persónulega upplifun af atburðinum eða samfélaginu sem um ræðir og allir 

viðmælendur höfðu sitt fram að færa.  

Viðmælendur 

15 af þeim 20 viðtölum sem voru tekin fyrir þetta verkefni voru notuð í 

útvarpsþáttaröðina. Einnig var notað viðtal við Jón Bogason sem tekið var árið 2007. Samtals 

voru því viðtöl við 16 einstaklinga notuð í þessari fimm þátta útvarpsþáttaröð. Hér á eftir er 

listi yfir viðmælendurna: 

 Ari Guðmundur Þórðarson fæddist í Hergilsey árið 1929. Hann flutti til Flateyjar árið 

1946. Faðir hans var bóndi. Hann fluttist frá Flatey árið 1948 þegar hann fór að vinna 

og í skóla að Laugarvatni.  

 Birna Ögmundsdóttir er fædd árið 1929 í Reykjavík en fluttist fljótlega til Flateyjar. 

Faðir hennar var sjómaður. Árið 1943 fluttist hún 14 ára gömul frá Flatey til 

Reykjavíkur ásamt fjölskyldu sinni þar sem faðir hennar fékk vinnu.  

 Björgvin Þorvarðarson er fæddur árið 1936 í Reykjavík en bjó í Flatey upp frá því. 

Faðir hans var sjómaður í Flatey. Hann fluttist frá eyjunni til Stykkishólms árið 1954 

þegar hann hóf nám við smíðar.  

 Einar Steinþórsson var fæddur í Flatey árið 1925. Hann bjó í Hergilsey, Flatey, 

Rauðseyjum og svo fluttist hann til Bjarneyja þar sem hann var í 13 ár. Faðir hans var 

bóndi og sjómaður. Einar fór svo til Flateyjar árið 1945og þaðan til Stykkishólms árið 

1955. 

 Gréta Bentsdóttir er fædd árið 1932. Árið 1933 kom hún til Flateyjar með móður sinni. 

Fósturfaðir hennar var sjómaður í eyjunni. Hún fluttist til Stykkishólms árið 1955.  

 Hallbjörn Bergmann er fæddur í Flatey árið 1932. Faðir hans var kaupfélagsstjóri  í 

Flatey. Hallbjörn átti heima í Flatey til ársins 1954 en þá var enga atvinnu fyrir hann að 

hafa og hann fluttist til Reykjavíkur ásamt foreldrum sínum. 

 Heiður Gestsdóttir var fædd árið 1930 á Vatneyri við Patreksfjörð. Hún fluttist til 

Flateyjar þegar hún var þriggja ára gömul. Faðir hennar var kennari við barnaskólann í 

Flatey. Hún fluttist til Akureyrar um 15 ára gömul til að fara í skóla.  
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 Jón Bogason fæddist í Flatey árið 1923. Faðir hans var þar bóndi og kaupmaður. Jón 

fluttist til Reykjavíkur um 1948 sökum atvinnuleysis í eynni. Hann lést árið 2009.  

 Jóhannes Geir Gíslason fæddist í Skáleyjum árið 1938. Faðir hans var bóndi þar. Hann 

flutti til Flateyjar árið 1967 og hóf þar búskap. Fluttist svo aftur til Skáleyja árið 1977. 

Hann er enn með lögheimili í Skáleyjum.  

 Jónína Bergmann er fædd í Flatey árið 1929. Faðir hennar var kaupfélagsstjóri í Flatey. 

Hún fluttist frá eyjunni árið 1945 til að fara í skóla, þá 16 ára gömul.  

 Kristinn E. Nikulásson fæddist í Stykkishólmi árið 1957 en bjó í Svefneyjum upp frá 

því. Faðir hans var bóndi í Svefneyjum. Kristinn flutti búferlum úr eyjunni til 

Svíþjóðar árið 1979 en kom svo aftur þremur árum síðar. Hann fluttist alfarið úr 

eyjunni árið 1998 til Kópavogs. 

 María Steinunn Gísladóttir fæddist í Skáleyjum árið 1932. Faðir hennar var bóndi þar. 

Hún bjó í Skáleyjum til ársins 1957 þá flutti hún til Egilsstaða. 

 María Theódóra Jónsdóttir var fædd í Hvallátrum árið 1938. Faðir hennar var bóndi 

þar. Hún bjó í Hvallátrum til ársins 1964 en var öll sumur í eyjunni til ársins 1975.  

 Ólafur Gíslason var fæddur í Skáleyjum árið 1944. Faðir hans var bóndi þar. Hann bjó 

í eyjunni til ársins 1963. 

 Ólafur Ásgeir Steinþórsson var fæddur í Stykkishólmi árið 1938. En bjó í Bjarneyjum 

frá fæðingu til sjö ára aldurs, þá flutti hann til Flateyjar. Faðir hans var bóndi og 

sjómaður. Fjölskyldan fluttist alfarin frá Flatey árið 1954.  

 Þórður Sveinbjörnsson var fæddur í Svefneyjum árið 1941. Faðir hans var bóndi í þar. 

Hann bjó í Svefneyjum til ársins 1957 þegar fjölskylda hans fluttist úr eyjunni.   

Af ýmsum ástæðum voru viðtöl við fimm einstaklinga ekki notuð í þessari útvarpsþáttaröð. 

Þeir eru Ásta Þórðardóttir frá Hergilsey, Gerður Gestsdóttir frá Flatey, Pálína Þorvarðardóttir 

frá Flatey, Ottó Viktorsson frá Flatey og Steinunn Unnur Hákonardóttir frá Flatey. 

Allir viðmælendur eiga mínar bestu þakkir skyldar. 



15 

 

Miðlun munnlegra heimilda 

Með söfnun munnlegra heimilda er verið að varðveita þekkingu og fornan fróðleik 

sem annars myndi glatast. Að nýta þessar heimildir og miðla þeim áfram gerir það að verkum 

að þekkingin og frásagnirnar lifa áfram meðal þjóðarinnar. Að miðla munnlegum heimildum 

er því mjög mikilvægt. Með breytingum í þjóðfélaginu á undanförnum áratugum er hætta á 

því að kynslóðabilið breikki og þekkingin berist síður til yngri kynslóða. Með miðlun þessara 

heimilda má fræða almenning um liðna tíma og koma þeim í skilning um það hversu 

mikilvægar heimildir búa meðal okkar allra og skapa þá menningu sem við búum við. Margar 

leiðir eru til að miðla munnlegum heimildum t.d. á prenti, internetinu, ljósvakamiðlum, 

heimildamyndum, söfnum og sýningum. Þegar munnlegu heimildirnar eru notaðar í 

upprunalegu formi, þ.e. hljóðskrár, njóta þær sín betur. Röddin er merkilegt fyrirbæri og með 

því að heyra blæbrigði í rödd viðmælandans kemst hlustandinn í nánari tengsl við hann og 

sögurnar sem hann segir.
45

 Möguleikarnir á að nota viðtalið/munnlegu heimildina hafa aukist 

til muna með tilkomu nýrrar tækni. Upptökutæknin sjálf hefur þróast mikið á undanförnum 

áratugum. Það hefur gert öflun munnlegra heimilda mun auðveldari. Einnig er auðveldara að 

varðveita rafrænar skrár heldur en segulbandsupptökur. Möguleikar internetsins eru allaf að 

aukast, ýmiskonar margmiðlun, hlaðvarpið, sýndarleiðsögumaður og lengi mætti telja upp. 

Möguleikarnir eru því fjölmargir fyrir þá sem hyggjast miðla munnlegum heimildum.  

Útvarp 

Útvarpið er sennilega elsti miðillinn sem miðlar munnlegum heimildum í upprunalegu 

formi og er því orðið klassískur miðill fyrir munnlegar heimildir.
46

 Í gegnum útvarpið er hægt 

að koma munnlegum heimildum til hlustandans í upprunalegu formi. Í myndmiðlum truflast 

áhorfandinn oft af myndefninu og gleymir að hlusta. Í útvarpi nær hlustandinn betri 

einbeitingu og hlustar betur. Frá upphafsárum útvarpsins þar til á níunda áratuginum var það 

aðalmiðillinn til að koma á framfæri töluðu máli. Í dag er útvarpið aðeins einn margra miðla 

og á í harðri samkeppni við nýja fjölmiðlatækni.
47

  

Það er gaman að geta nýtt munnlegu heimildirnar á þennan veg og komið þeim á 

skemmtilegan hátt út í samfélagið. Útvarp og sjónvarp eru miðlar sem sagnfræðingar hafa 

ekki nýtt sér til fulls fram að þessu. Hlustandinn kemst í tengsl við þann sem talar í útvarpinu. 

Það er oft talað um að það sé bara einn hlustandi, ekki margir hlustendur, því útvarp er 

                                                 
45

 Birta Björnsdóttir:“Munnleg saga og sögukennsla.“ Bls. 210. 
46

 Thomson, Paul: The Voice of the Past. Oral History. Bls. 14-15. 
47

 The Oral History Reader. Bls. 393. 
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einstaklingsmiðaður miðill. Að hlusta á útvarp er eins manns verk, þó svo að margir séu að 

hlusta saman. Allir þjóðfélagshópar eiga kost á því að hlusta, nánast hvar sem er og hvenær 

sem er. Útvarpið er ódýr miðill sem nær til margra. 
48

  

Með nýrri tækni er ekki mjög flókið að gera útvarpsþátt og jafnvel er hægt að taka 

hann upp heima í stofu og fullvinna hann á heimilistölvunni.
49

 Upptökutækin eru orðin það 

fullkomin að hægt er að ná góðum hljómi heima í stofu. Klippiforritin eru aðgengileg á netinu 

sem auðveldar þetta ferli enn frekar. En það krefst mikillar vinnu að gera góðan útvarpsþátt. 

Það er margt sem þarf að hugsa um og margt sem ber að varast. Oftast birtist efnið aðeins einu 

sinni og því getur hlustandinn ekki spólað til baka ef hann missti af einhverju eða ef hann vill 

hlusta á eitthvað aftur. Útvarpið nær einungis til takmarkaðs hóps, þeirra sem sitja við tækið á 

þeim tíma er útvarpsþátturinn er í spilun. Nú á síðustu árum hefur þetta breyst og farið að 

setja útvarpsefni inn á heimasíður útvarpstöðva og hlaðvarpið.
50

 Því er hægt að hlusta þegar 

hverjum og einum hentar og eins oft og fólk kýs. 

Útvarp er einnig gríðarlega öflugt í söfnun á munnlegum heimildum. Ríkisútvarpið 

hefur staðið fyrir óbeinni söfnun á munnlegum heimildum síðan það var stofnað árið 1930. 

Eðli málsins samkvæmt á það stærsta safn landsins af munnlegum heimildum.  

Prentmiðlar 

Þegar munnlegar heimildir eru notaðar á prenti verður að hafa ýmislegt í huga. Gott er 

að skrifa upp viðtölin orðrétt því það einfaldar alla tilvísun til viðtalsins og auðveldara er að 

vinna með efnið. Ákveða þarf hvernig skal vísa til viðtalsins og fer það eftir eðli verksins. 

Ýmist er vísað beint til viðtalsins eða óbeint og stundum er orðalag fínpússað áður en vitnað 

er beint til þess.  

Það eru ýmsar leiðir færar til að nota munnlegar heimildir á prenti. Þar sem lítil hefð er 

fyrir munnlegum heimildum á Íslandi er það enn þannig að þær eru aðallega notaðar sem 

uppfyllingaheimildir í rannsóknum.
51

 Það fer þó vonandi að færast í aukana að sagnfræðingar 

noti munnlegar heimildir sem aðalheimild í verkum sínum. Löng hefð er hér á landi fyrir að 

nota munnlegar heimildir við gerð samtalsbóka, endurminningarita, og jafnvel ævisagna en 

þessi rit eru ekki alltaf flokkuð sem fræðirit. Í samtalsbókum er oftast notast við viðtal eins og 

það var tekið upp. Þó það sé fínpússað fyrir prentun er nokkurn veginn bein tilvitnun í viðtalið 

                                                 
48

 McLeish, Robert: Radio Production. Bls. 2-3 og 7-8. 
49

 McLeish, Robert: Radio Production. Bls. 6-7. 
50

 Ævar Kjartansson: „Sagan sögð og rædd.“ Bls. 167 og 168, vefur Ríkisútvarpsins: www.ruv.is/podcast og 

McLeish, Robert: Radio Production. Bls. 4. 
51

 Sigrún Sigurðardóttir: „Að bera kennsl á hið óvænta.“ Bls. 36. 
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í gegnum alla bókina. Í endurminningaritum er viðtalið oft fært í stílinn og farið er lengra frá 

viðtalinu, en í ævisögum er munnlegu heimildunum oftast blandað inn á milli annarra 

heimilda og þá misjafnt hvernig er vitnað til þeirra. 

Þegar rituð er saga þeirra sem ekki eiga sér skrifaða sögu, persónusaga, saga 

samfélagsins, hversdagssaga og fleira henta munnlegar heimildir vel. Vonandi verða þeir 

fleiri, fræðimenn framtíðarinnar, sem nýta sér þessar miklu heimildir sem leynast meðal 

fólksins í samfélaginu. 

Heimildamyndir og þættir 

Heimildamyndir eru ein leið til að nýta munnlegar heimildir. Þá er viðtalið tekið upp á 

myndbandsupptökuvél en einnig er unnið með viðtöl á hljóðskrám þar sem annað myndefni 

sem tengist á einhvern hátt viðtalinu er notað. Þessi leið er að ryðja sér æ meir til rúms og er 

orðin vinsæl meðal fræðimanna.
52

 Með breyttum tímum þurfa sagnfræðingar, sem og aðrir 

fræðimenn að fylgja straumnum og aðlaga sig nýjum kröfum í samfélaginu. Með 

heimildamyndum er hægt að ná til annars og jafnvel stærri hóps en með hinu ritaða orði.
53

 

Sjónvarpsmiðillinn er aðgengilegur og nær vel til almennings, en nokkuð flóknara er að gera 

heimildamynd en t.d. útvarpsþátt. Í útvarpi er aðeins ein rás, hljóðrásin, en í myndmiðlum eru 

þær tvær. Það getur reynst erfitt að fylla upp í tímann með bæði myndum og hljóði. Þess 

vegna verða viðtalsmyndir oft ansi langdregnar þegar kyrrmynd af viðmælendunum varir á 

skjánum í langan tíma. Það er einnig flókið að finna rétta myndefnið sem passar við 

hljóðrásina, þá sérstaklega ef verið er að fjalla um atburði í fortíðinni sem ekki hafa verið 

festir á filmu.  

Vel gerð heimildamynd getur náð gríðarlegu áhorfi, því kvikmyndaformið bíður upp á 

mun meiri áhorf en nokkur annar miðill, ekki bara innanlands heldur á heimsvísu.
54

 Þar má 

sem dæmi nefna íslensku heimildamyndina Sólskinsdrengurinn í leikstjórn Friðriks Þórs 

Friðrikssonar sem sýnd hefur verið í kvikmyndahúsum um víða veröld. Í þeirri mynd er notast 

við munnlegar heimildir og myndin afar vel heppnuð. Ekki er það svo að allar vel gerðar 

heimildamyndir nái góðu áhorfi því góð markaðssetning og viðfangsefni myndarinnar skipta 

gríðarlegu máli. Heimildamyndir geta oftar en ekki verið dýrar í framleiðslu og krefjast 

margra handa ef vel á að takast. Þó er mögulegt að gera heimildamynd með litlum tilkostnaði.  
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Má því segja að heimildamyndaformið sé góður kostur fyrir fræðimanninn sem vill 

koma munnlegum heimildum til skila til sem flestra.  

Söfn og sýningar 

Söfn og sýningar hafa nú farið að nýta sér hljóð til að miðla upplýsingum til gesta í 

meira mæli og þar eru sums staðar notaðar munnlegar heimildir. Margmiðlunartækni hefur 

þróast mikið undanfarin ár og söfn og sýningar nýta sér hljóð, mynd, lykt og hreyfingu í 

auknu mæli.  

Tæknin er oft lengi að finna sér leið inn á söfn og sýningar, að minnsta kosti hér á 

landi. Helsta ástæða þess er sennilega fjárskortur.
55

 En ný söfn og sýningar nýta sér tæknina í 

meira mæli en hin gömlu „klassísku“ söfn. Það er væntanlega auðveldara að nota nýja tækni á 

safni sem verið er að hanna frá grunni en að koma henni fyrir í safni sem hefur verið starfrækt 

lengi. Tæknin getur auðveldað sýningunni eða safninu að ná til almennings,
56

 en hún getur 

einnig orðið of tæknileg og fælt fólk frá, eða haft þau áhrif að ekki njóti allir sýningarinnar 

eða safnsins til fulls vegna „hræðslu“ við hina nýju tækni.  

Hljóðleiðsagnir með “ipod” eru orðnar algeng lausn á söfnum og sýningum hér á landi 

sem og annars staðar.
57

 Upphafskostnaðurinn er mikill en þessi tækni er auðveld í notkun og 

bíður upp á marga möguleika. Auðvelt er að nota hana með munnlegum heimildum. Á 

byggðasöfnum væri t.d. hægt að láta viðmælanda segja frá hvernig ákveðinn hlutur var 

notaður, frá ákveðnum sýningargrip, frá verklagi eða sögu svæðisins.  

Bæði er þar um að ræða margmiðlun sem ekki er hægt að stýra eins og t.d. sýningu 

heimildamynda eða þátta og kvikmynda. Ef gera þarf myndbandið sérstaklega getur það 

reynst safninu kostnaðarsamt.
58

 Misjöfn umgjörð er utan um myndasýningarnar, sums staðar 

er það bara gamaldags sjónvarp sem sýnir myndirnar en annars staðar er búnaður viðameiri. 

Þarna er greið leið til að nota munnlegar heimildir í kvikmyndaformi. Einnig er notast við 

margmiðlun sem gesturinn getur stýrt, t.d. snertiskjáir
59

, sem bjóða upp á marga möguleika 

fyrir miðlun munnlegra heimilda. Því er ljóst að margir möguleikar eru til að miðla 

munnlegum heimildum á söfnum og sýningum og vonandi verða stjórnendur þeirra duglegri 

að nýta sér þá í framtíðinni. 
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Internetið 

Internetið er tiltölulega ný leið til að miðla munnlegum heimildum. Þessi miðill er 

alltaf að verða stærri, umsvifameiri og vinsælli og ætti því að vera vænlegur kostur til að 

miðla munnlegum heimildum. Internetið bíður upp á marga möguleika í birtingu munnlegra 

heimilda, það miðlar bæði hljóðskrám, myndböndum og texta. Allt þetta getur nýst til að 

miðla munnlegum heimildum. Hægt er að nota öll þessi birtingarform á sömu síðunni eða 

aðeins eitt af þessum formum. Til eru sérstakar heimasíður tengdar ákveðnu viðfangsefni. Þær 

bjóða upp á hlustun á ýmis efni bæði til fræðslu og skemmtunar. Stofnanir og söfn sem stuðla 

að söfnun munnlegra heimilda geta nýtt sér þessa tækni og gera það nú í auknu mæli. T.d. má 

nefna verkefnið Borgarbörn sem Miðstöð munnlegrar sögu hefur opnað fyrir á heimasíðu 

sinni ásamt öðrum verkefnum.
60

 Segja má að á vefnum YouTube sé að finna gríðarlega stórt 

safn munnlegra heimilda, þar sem einstaklingar hlaða inn efni um allt mögulegt og hluta af 

því er hægt að flokka undir munnlegar heimildir.
61

 Söfn eða stofnanir sem eiga mikið safn af 

munnlegum heimildum nota vefinn til að miðla viðtölum úr safni sínu, beint eða óbeint. 

Skráning samtímaheimilda fer fram í gríðarlegum mæli inn á samskiptasíðum eins og 

Facebook.
62

 Ljóst er að internetið bíður upp á marga möguleika sem þeir sem vinna með 

munnlegar heimildir ættu að vera duglegri að nýta sér. 

Ný tækni 

Á 21. öldinni fleygir tækninni svo hratt fram að erfitt er að fylgjast með. Mikið af 

þessari nýju tækni væri hægt að nota til að miðla munnlegum heimildum. Sagnfræðingar og 

aðrir þeir sem vinna með munnlegar heimildir þurfa að fylgjast vel með þessari öru þróun. 

Það liggur við að enginn kaupi lengur geisladiska því internetið og sjónvarpsflakkarar 

hafa tekið við hlutverki þeirra. Myndbandsspólurnar eru nánast horfnar og myndbandstækin 

líka, það sama verður sennilega upp á teningnum með dvd-diskana því magn kvikmynda og 

þáttaraða á netinu er óendanlegt. Stanslausar framfarir verða á birtingu efnis á internetinu og 

eru möguleikarnir þar alltaf að verða fleiri. Með svokölluðum sýndarleiðsögumanni byggðum 

á gps-tækni er komin ný aðferð sem er áhugaverð fyrir miðlun munnlegra heimilda. Notast er 

við “iPhone” og 3G-síma sem hafa innbyggt staðsetningartæki. Notandinn ferðast um landið 

eða landsvæði og hann hleður niður efni á ákveðnum stöðum. Möguleiki er að nota 
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hljóðskrár, myndskeið, kort og myndir og jafnvel texta.
63

 Þegar um munnlegar heimildir væri 

að ræða mætti t.d. hlaða niður hljóðskrá þar sem viðmælandi segir sögur um staðinn, íbúana 

sem þar bjuggu eða lífið á bænum, eða eitthvað allt annað. 

Geisladiskar hafa einnig verið hannaðir með svipað í huga. Notandinn ferðast um 

landið og hlustar á sögur og sagnir um landið. En sú tækni er því háð að hann aki á ákveðnum 

hraða og ef hann stansar eða keyrir of hratt gætir hlustandinn verið komin á næsta stað þegar 

verið er að byrja er að segja sögu frá fyrri staðnum. Þrátt fyrir vankanta er þetta áhugaverð 

leið til að koma munnlegum heimildum á framfæri, bæði til fullorðinna og barna. 

Listinn hér fyrir ofan sýnir aðeins brot af þeirri tækni sem hægt væri að nýta til 

miðlunar munnlegra heimilda. Framtíðin bíður svo væntanlega upp á enn fleiri möguleika og 

gefur þeim sem miðla munnlegum heimildum kost á meiri fjölbreytni. 
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Gerð þáttaraðarinnar Breiðfirskar raddir – Mannlíf í 

Flateyjarhreppi  

Útvarpsþættir þar sem munnlegar heimildir eru notaðar geta verið fjölbreyttir. Þegar 

útvarpsþættir eru gerðir er margt sem þarf að hafa í huga. Þar má til dæmis nefna 

viðfangsefni, viðtalstækni, uppbyggingu, klippingu og hljóð. Það eina sem þarf til þess að 

gera útvarpsþátt er upptökutæki og klippiforrit. Ef útvarpsþátturinn á að vera vandaður þarf 

góðan undirbúning og mikla vinnu. Hér verður rakið ferlið við gerð útvarpsþáttaraðarinnar 

Breiðfirskar raddir – Mannlíf í Flateyjarhreppi þurfti að sinna við vinnslu þáttanna. 

Þáttaröðin inniheldur fimm þætti sem eru um 23-24 mínútur að lengd og fjalla um mannlíf í 

Flateyjarhreppi á 20. öld. Fjallað verður um undirbúning og uppbyggingu þáttanna og 

þáttaraðarinnar og fjallað verður um hlutverk umsjónarmannsins í þáttunum. Sagt verður 

lauslega frá klippingu. Svo verður rætt um nokkur vandamál sem geta komið upp. Í lokin 

verður svo fjallað um markhópinn. 

Undirbúningur og uppbygging 

Það fyrsta sem þarf að huga að þegar farið er út í gerð útvarpsþáttaraðar er að velja 

viðfangsefnið. Þegar það hefur verið valið þarf að ákveða efni hvers þáttar. Gott er að gera 

efnisgrind að hverjum þætti. Hugsa þarf vel um efni hvers þáttar og efni þáttaraðarinnar í 

heild sinni svo efnið flæði vel. Huga þarf að spurningalista fyrir viðmælendur ef taka á viðtöl. 

Gott er að flokka spurningalistann niður eftir efni þáttanna. Ef notast á við gamalt efni verður 

efni þáttanna meira undir því komið hvaða munnlegu heimildir eru til. 

Í þáttaröðinni Breiðfirskar raddir – Mannlíf í Flateyjarhreppi var notast við nýtt efni 

sem umsjónamaður tók upp sérstaklega fyrir þáttaröðina að einu viðtali undanskildu, sem 

umsjónarmaður tók árið 2007. Tekin voru 20 viðtöl fyrir verkefnið og 15 þeirra notuð í 

útvarpsþáttaröðinni, ýmsar ástæður lágu þar að baki. Eitt eldra viðtal var notað því það 

passaði vel inn í uppbyggingu þáttarins. Viðtölin voru mislöng, allt frá einni klukkustund upp 

í þrjár. Því var úr miklu að moða við vinnslu þáttanna. 

Þáttunum var skipt upp í flokka og spurningar samdar með tilliti til þess. Viðtölin voru 

öll tekin á sama upptökutækið og hlaðið inn á sama flakkarann. Þegar viðtölunum var lokið 

var ljóst að breyta þurfti efni fjórða þáttarins því ekki fengust nægar frásagnir af því sem þar 

átti að vera. En þar sem viðtölin voru mjög viðamikil og náðu yfir mun breiðara svið en efni 

þáttanna gat höfundur notast við annað viðfangsefni í fjórða þáttinn. Þegar búið er að taka 

viðtölin og setja þau inn í tölvuna er best að skrifa þau upp eða gera skriflegan úrdrátt úr 
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þeim. Það auðveldar alla vinnslu og klippingu. Þegar það er búið er gert gróft handrit að 

þáttunum og notast við efnisgrindina sem var gerð í upphafi.  

Huga þarf vel að uppbyggingu útvarpsþátta til að fá sem best flæði. Það fyrsta sem 

þarf að gæta í sambandi við uppbyggingu er hvernig útvarpsþáttaröðin í heild byggist upp. Í 

fyrsta þættinum er fjallað almennt um eyjarnar í hreppnum, því er hann eins konar 

kynningarþáttur. Í öðrum þættinum er fjallað um æskuna í eyjunum, í þriðja þættinum er 

fjallað um félagslíf og skemmtanir. Í fjórða þættinum er fjallað um matarhefðir og í þeim 

fimmta og síðasta er fjallað um fólksfækkunina og hugmyndir um framtíð eyjanna. Því má 

segja að fyrsti þátturinn sé nokkurs konar inngangur, næstu þrír þættir eru meginmálið og sá 

síðasti lokaorðin. Sem sagt: fyrsti og síðasti þátturinn ramma þáttaröðina inn.  

Við gerð heildstæðra útvarpsþáttaraðar verður að hafa í huga að nýir hlustendur geta 

komið að tækjunum í hverjum þætti. Gera þarf einhverjar ráðstafanir vegna þessa, t.d. með 

upprifjun úr síðustu þáttum. En samt verður að varast að þreyta þá hlustendur sem fylgst hafa 

með þáttaröðinni frá upphafi. Við gerð þáttaraðarinnar Breiðfirskar raddir – Mannlíf í 

Flateyjarhreppi var þetta ekki gert. Hlustendur eru minntir á efni næsta þáttar en ekki er verið 

að rifja upp efni síðustu þátta. Þetta kemur helst að sök í síðasta þættinum. Í upphafi fyrsta 

þáttar eru hlustendur minntir á að þetta sé fimm þátta útvarpsþáttaröð og í lokinn eru þeir 

minntir á efni næstu þátta. Annar, þriðji og fjórði þáttur hafa afmarkað efni til umfjöllunar og 

því er ekki mikil þörf á upprifjun. En í síðasta þættinum er fjallað um brottflutning íbúanna úr 

Flateyjarhreppi. Þar eru hlustendur minntir á að þeir eru að hlusta á síðasta þáttinn í 

þáttaröðinni en jafnvel hefði verið betra að rifja upp efni þáttaraðarinnar í byrjun þáttarins. 

Hver þáttur innan þáttaraðarinnar er svo byggður upp á svipaðan hátt. Allir þættirnir 

byrja á sama stefinu og enda á því líka. Þetta er gert til að marka upphaf og endi þáttanna. 

Ákveðið var að hafa sama stefið í öllum þáttunum til að tengja þættina saman í þáttaröð. 

Þættirnir byrja svo allir á nokkrum stuttum viðtalsbútum sem eru lýsandi fyrir efni þáttarins. 

Þar á eftir fer stuttur bútur af stefinu og svo kynnir umsjónarmaðurinn þáttinn. Síðan koma til 

skiptis viðtöl við viðmælendur og umsjónarmaður talar inn á milli og segir stuttlega frá efni 

næstu viðtala. Engin tónlist er inni í þáttunum sjálfum, að undanskildum einum stað. Þar er 

leikinn örstuttur bútur, af sama stefi og er í upphafi og lokþáttanna, sem brú milli tveggja 

viðtala. Í fyrra viðtalinu er rætt um sameiningu leiks og starfa barnanna, en í viðtölunum sem 

þar á eftir koma er talað um vinnu barna. Talið var betra að setja stuttan tónlistarbút inn á 

milli en innskot umsjónarmanns. Annars staðar var ákveðið að leyfa viðtölunum að taka hvert 

við af öðru og nota umsjónarmanninn til að tengja saman efni viðtalanna. Þessi stefna var 

tekin til að leyfa viðtölunum að vera í brennidepli.  
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Undirbúningur og uppbygging þáttanna þarf að vera vel úthugsaður til að út komi 

góður útvarpsþáttur. Þetta er skemmtilegt ferli sem krefst mikillar vinnu og skipulagningar.  

Umsjónarmaður 

Það fer alfarið eftir efni útvarpsþáttarins hversu mikið umsjónarmaðurinn kemur við 

sögu. Í þessari þáttaröð var ákveðið að umsjónarmaðurinn yrði í bakgrunni þáttanna. Hann 

kemur inn í þættina til að tengja saman efni, sem viðmælendur fjalla um. Þótt 

umsjónarmaðurinn komi lítið eða ekkert við sögu í þáttunum er hlutverk hans stórt. Hann 

þarf, í þessu tilfelli að minnsta kosti, að ákveða efni þáttaraðarinnar og þáttanna, velja 

viðmælendur, taka viðtölin, gera skriflegan úrdrátt úr viðtölunum, klippa viðtölin, raða 

viðtalsklippunum saman í heildstæðan útvarpsþátt, semja textann fyrir umsjónarmanninn, æfa 

textann, taka hann upp og klippa hann inn í útvarpsþættina og velja tónlist, ef einhver er. 

Hann þarf einnig að kynna sér vel viðfangsefni þáttanna.  

Klipping 

Með nýrri tækni getur svo til hver sem er klippt útvarpsþátt í tölvunni heima í stofu. 

Forritið Audacity er t.d. ókeypis og hægt er að hlaða því niður af netinu.
64

 Þetta er ágætt forrit 

til að vinna útvarpsþátt, það er auðvelt í notkun og leiðbeiningar með forritinu er hægt að 

finna á netinu. Ef útvarpsþátturinn á að fara í spilun á opinberum vettvangi er best að láta 

færan tæknimann yfirfara þáttinn, til að tryggja sem besta útkomu.  

Mikilvægt er að klippa aldrei frumupptökuna. Ávallt skal taka afrit áður en byrjað er 

að klippa og vinna með það. Þegar byrjað er að klippa er ágætt að grófklippa þáttinn fyrst. 

Svo er reynt að klippa út alla þá truflun sem í viðtalinu finnst, ef hægt er. Gott er að hlusta á 

þættina nokkrum sinnum til sannreyna að engin truflun sé á rásinni. Í lokin er svo gott að taka 

afrit af öllum þáttunum. Betra er að fullvinna hljóðið á afritinu, ef eitthvað skyldi fara 

úrskeiðis. Það þarf meðal annars að jafna hljóðstyrkinn og athuga truflanir og skiptingu milli 

viðtala.  

Vandamál sem geta komið upp 

Við gerð útvarpsþáttaraða geta mörg vandamál komið upp en hér verður einungis 

fjallað um nokkur þeirra, þ.e. tæknileg vandamál, vandamál sem tengjast umhverfishljóðum, 

vandamál sem tengjast spyrli í viðtalinu og aðkomu umsjónarmanns að þáttunum. Í þáttum 

þar sem viðtöl eru aðal uppistaðan er mjög mikilvægt að viðtölin séu skýr og greinileg. Ef 
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upptakan í viðtalinu er ekki nógu skýr eða hljóðið truflað á einhvern hátt er erfiðara að nota 

viðtalið í útvarpi. Reyndir tæknimenn geta bjargað ýmsu en best er að hafa þetta ávallt í huga 

þegar viðtöl eru tekin. Einnig getur komið fyrir að upptakan í viðtalinu fari algjörlega 

úrskeiðis og ekkert hljóð heyrist í upptökunni. Ef þetta gerist er eina leiðin að fara og taka 

viðtalið aftur ef það er mögulegt. Annað vandamál sem hefur einnig með hljóð að gera, er 

truflun, t.d. umhverfishljóð. Lítið er hægt að gera í því eftir á, nema reyndir tæknimenn geta 

deyft hljóðið. Því verður að hafa þetta í huga í viðtalinu sjálfu og mikilvægt að hlusta á 

viðtalið á meðan það er tekið upp. 

Þegar unnið er með viðtöl við marga einstaklinga verður að hafa í huga að raddirnar 

renni ekki saman. Mikilvægt er að setja saman ólíkar raddir svo hlustandinn greini á milli 

raddanna og átti sig á því hvenær nýr viðmælandi tekur við.  

Þegar unnið er að gerð útvarpsþátta er oft búið að skrifa gróft handrit að þáttunum 

áður en viðtölin eru tekin. En svo getur það alltaf gerst að ekki fáist það efni sem gengið var 

út frá í upphafi. Þá er ekki annað í stöðunni en að breyta efni þáttarins. Gott að vera við þessu 

búinn og vera með eitthvað til vara. 

Svo eru vandamál sem snúa að umsjónarmanninum og eða spyrlinum í viðtalinu. Ef 

spyrillinn er óvanur geta ýmis vandamál komið upp. Spyrillinn jánkar eða hummar inn á milli 

og truflar þannig upptökuna. En verra er þegar hann talar ofan í viðmælandann svo ekki er 

hægt að nota þann hluta af viðtalinu. Það sem er hægt að gera í þessu er að spyrillinn sé 

meðvitaður um þetta og gæti þess að spyrja hnitmiðaðra spurninga og ekki grípa fram í fyrir 

viðmælandanum. Einnig geta komið upp vandamál sem varða rödd umsjónarmannsins. Ekki 

eru allir gerðir til að tala í útvarpi en til eru æfingar og leiðbeiningar sem gott er að fara eftir. 

Varðandi raddbeitingu ber að forðast lestrartón og óeðlilegar áherslur í framburði. Við 

lestrartóninum er gott ráð að kunna textann vel, jafnvel utan að. Taka upp og hlusta á 

upptökuna og sjá hvað má betur fara. Það sama gildir um rangar áherslur í framburði. Það 

getur eyðilagt góðan útvarpsþátt ef þulurinn/umsjónarmaðurinn stendur ekki undir væntingum 

í flutningi textans. Skýrmæli er grundvallaratriði og umsjónarmaðurinn þarf að taka sér tíma í 

að bera fram hvert orð án þess að ofgera. Í útvarpi er mjög mikilvægt að allur texti komi skýrt 

fram því hlustandinn getur ekki spólað til baka. Hvað þetta varðar gildir það sama og um 

ofangreind atriði, æfingin skapar meistarann, æfa framburðinn, taka upp og hlusta á 

upptökuna til að heyra hvar má gera betur. 
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Markhópur 

Huga verður vel að markhópi útvarpsþáttaraðarinnar allt frá upphafi. Með tilliti til 

markhópsins er hægt að vita á hvaða útvarpsstöð þættirnir eiga heima, hvaða dag vikunnar og 

hvaða tíma dagsins þættirnir myndu fá sem mesta hlustun. Markhópur verkefnisins 

Breiðfirskar raddir – Mannlíf í Flateyjarhreppi er ætlaður eldra fólki, fólki sem hefur áhuga á 

munnlegri sögu og sögum almennt og fólki sem tengist svæðinu á einhvern hátt. Í raun er 

markhópurinn því orðinn ansi stór og gæti líklega flokkast undir hlustendahóp Rásar 1. 
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Lokaorð 

Munnleg saga er elsta tjáningarform sögunnar og var eina leiðin til að koma sögunni 

milli kynslóða áður en ritletur var fundið upp. Munnleg saga á sér því langa sögu þó svo 

notkun hennar í fræðilegum tilgangi spanni styttri tíma. Munnlegar heimildir eru góð leið til 

að koma sögu almennings á framfæri; sögu fólksins, sögunni sem hefur ekki verið skrifuð. 

Hver sem er getur safnað munnlegum heimildum og því eru það ekki einungis sagnfræðingar 

sem fást við munnlega sögu. Munnlegar heimildir eru fjörlegar og gefa frásögninni meiri dýpt 

og persónuleika en flestar ritaðar heimildir. En þær eru líka taldar vandmeðfarnar og 

vafasamar, þar sem þær geta verið hlutdrægar og óáreiðanlegar, meðal annars vegna þess að 

minnið er oft ótraust. En ef sá sem vinnur með munnlegar heimildir þekkir hætturnar og 

varast þær er ekkert því til fyrirstöðu að nota munnlegar heimildir eins og hverja aðra 

fræðilega heimild.  

Söfnun munnlegra heimilda er mjög mikilvæg og hægt er að bjarga miklum 

verðmætum frá glötun þegar það er gert. Söfnunin krefst góðs undirbúnings og mikilvægt er 

að þekkja viðfangsefnin mjög vel. Viðtalstæknin þarf að vera á hreinu og tæknibúnaður í lagi. 

Úrvinnsla þessara heimilda er jafnmikilvæg og undirbúningurinn. Best er að vinna fljótt og 

vel úr þeim viðtölum sem tekin eru. Það gagnast ekki einungis spyrlinum heldur einnig 

fræðimönnum framtíðarinnar sem skyggnast vilja inn í viðtölin. Söfnun fyrir verkefnið 

Breiðfirskar raddir – Mannlíf í Flateyjarhreppi var skipulögð og markviss. 

Munnlegum heimildum er hægt að miðla á ýmsa vegu. Algengast er meðal 

fræðimanna að þeir noti þær sem uppfyllingarefni í ritverk sín. Núorðið nota æ fleiri 

fræðimenn munnlegar heimildir sem aðalheimild í rannsóknarverkefnum sínum. Með því að 

miðla munnlegu heimildunum í upprunalegu formi verður sagan líflegri og áhrifameiri. Þessi 

aðferð er góð leið til að koma sögunni út í samfélagið og hún nær vel til almennings. Útvarpið 

er sennilega elsti miðillinn til að koma munnlegum heimildum á framfæri í upprunalegu 

formi. Hann nær vel til almennings og talar til einstaklingsins. Útvarpið er mjög hentugur 

miðill fyrir munnlegar heimildir. Heimildamyndir og þættir eru góð leið til að koma 

munnlegum heimildum út í samfélagið, og jafnvel út um allan heim. Söfn og sýningar geta 

einnig komið munnlegum heimildum vel til skila, með hljóðleiðsögn og heimildamyndum. 

Internetið er alltaf að verða stærra og bíður upp á sífellt fleiri möguleika. Það nær til fólks út 

um allan heim. Ný tækni er svo ávallt að koma fram sem hentar til miðlunar munnlegra 

heimilda og í framtíðinni bætast svo sjálfsagt við mun fleiri möguleikar. 
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Gerð útvarpsþáttaraða er flókið ferli. Undirbúningur fyrir þættina og góð uppbygging 

er forsenda góðs útvarpsþáttar. Umsjónarmaðurinn leikur þar stórt hlutverk þótt hann komi 

lítið eða ekki fram í þættinum sjálfum. Klipping er stór hluti í þessu ferli og fer mikil vinna í 

það að klippa og svo fínpússa þættina. Mörg vandamál geta komið upp við gerð útvarpsþátta, 

en ef umsjónarmaðurinn er vel undir búinn ætti hann að hafa ráð til þess að mæta þeim 

vandamálum. Mikilvægt er að átta sig á því hver markhópurinn fyrir útvarpsþáttaröðina er.  

Gerð þessarar útvarpsþáttaraðar þar sem unnið var með munnlegar heimildir var 

áhugaverð og gefandi. Margt fór úrskeiðis en það var dreginn lærdómur af öllum þeim 

mistökum og lausn fundin á vandamálunum. Munnlegar heimildir eru skemmtileg leið til að 

fá öðruvísi sögu og koma henni á framfæri á mannamáli. Að segja sögu fólksins með því að 

láta fólkið sjálft segja frá er afar fróðleg leið til að vinna með söguna. Það að safna munnlegu 

heimildunum til varðveislu er mikilvægt framtak fyrir samtímasöguna. Efla þarf söfnun 

munnlegra heimilda svo komandi kynslóðir geti haft gagn af. Hver viðmælandi hefur sína 

sögu að segja og kemur með sína persónu og sinn karakter að viðtalstækinu. Þess vegna eru 

þættir sem þessir mikilvægt innlegg í menningarflóruna.  

Ég hvet aðra fræðimenn og leikmenn til að notfæra sér munnlegar heimildir í 

rannsóknum sínum. Það er ánægjuleg og áhugaverð reynsla að stunda slíka vinnu og með 

þessum hætti fær spyrillinn góða innsýn í viðfangsefnið og ber meiri virðingu fyrir því en ella. 

Þó svo að munnlegu heimildirnar séu vandmeðfarnar og auðvelt sé að misskilja og 

mistúlka þær þá eru þær mun fjölbreytilegri en aðrar heimildir sem ég hef fengist við. Þær 

sitja ljóslifandi fyrir framan mann og hrífa  mann með sér í ferðalag. 
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Viðauki 

Handrit útvarpsþáttaraðar: Breiðfirskar raddir – Mannlíf í Flateyjarhreppi 

Fyrsti þáttur: Lífið í eyjunum 

Umsjónarmaður: Heiðrún Eva Konráðsdóttir 

 

Tími: 

Tónlist:  

00:00-00:24 Lagið Vöggubarnsins mál eftir Sigvalda Kaldalóns af geisladiskinum Ég lít í 

anda liðna tíð. Útgáfuár 2006  

 

Viðmælandi   Umræðuefni 

00:23-00:44 María Theódóra Jónsdóttir  Eyjabúskapurinn krefst mikils mannafla 

 

Tónlist:  

00:43-00:47 Lagið Vöggubarnsins mál eftir Sigvalda Kaldalóns af geisladiskinum Ég lít í 

anda liðna tíð. Útgáfuár 2006  

 

Viðmælandi   Umræðuefni 

00:46-01:36 Björgvin Þorvarðarson  Sá og fylgdist með lífinu í eyjunni 

01:38-01:51 María Theódóra Jónsdóttir  Inneyjarnar sem ein fjölskylda, Flatey 

kaupstaðurinn 

 

Tónlist:  

01:50-02:00 Lagið Vöggubarnsins mál eftir Sigvalda Kaldalóns af geisladiskinum Ég lít í 

anda liðna tíð. Útgáfuár 2006  

 

Umsjónarmaður: 

01:54-03:03 Þarna heyrðum við Maríu Theódóru Jónsdóttur og Björgvin Þorvarðarson segja 

frá lífinu í eyjum Flateyjarhrepps. María Theódóra bjó í Hvallátrum en 

Björgvin bjó í Flatey. 

Í þessari fimm þátta röð verður fjallað um eyjar Flateyjarhrepps og fólkið sem í 

þeim bjó. Í þessum fyrsta þætti ætlum við að kynnast samfélaginu í eyjunum. Í 

Flateyjarhreppi voru fjölmargar eyjar og sjö þeirra voru í byggð á 20. öldinni. 

Það voru Bjarneyjar, Svefneyjar, Sviðnur, Hvallátur, Skáleyjar, Flatey og 

Hergilsey en í dag er Flatey eina eyjan sem er í byggð allt árið.  

Lífið í eyjunum snerist um sjóinn og hlunnindin sem voru megin undirstaða 

búsældar á Breiðafirði. Hlunnindanýting var með líkum hætti í öllum eyjunum 

en mismikið var af sel, fiski og fugli í einstökum eyjum. Til dæmis skáru 

Bjarneyjar sig úr hvað fiskinn varðar. Á tímabili var þar verstöð þar sem stutt 

var á miðin.  

Hér segir Jón Bogason frá kofnafari og rúllupylsugerð í Flatey, Jóhannes Geir 

Gíslason frá leitum í æðarvarpinu í Skáleyjum, Einar Steinþórsson frá verkun á 

fiski í Bjarneyjum og Ari Guðmundur Þórðarson frá selveiði í Hergilsey. 

 

Viðmælandi   Umræðuefni 

03:03-04:21 Jón Bogason    Kofnafar í Flatey 
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04:21-05:49 Jóhannes Geir Gíslason  Leitir í æðavarpinu í Skáleyjum 

05:49-06:50 Einar Steinþórsson   Fiskveiðar frá Bjarneyjum 

06:50-07:29 Ari Guðmundur Þórðarson  Selveiði í Hergilsey 

07:29-08:45 Jón Bogason    Rúllupylsugerð í Flatey 

 

Umsjónarmaður: 

08:45-09:04 Flatey var á tímabili miðstöð verslunar á Breiðafirði. Þangað sóttu eyjamenn og 

nærsveitungar vörur sínar og varning og á tímabili voru þar starfræktar fjórar 

verslanir. Nú segja þau María Theódóra Jónsdóttir, Jónína Bergmann, Birna 

Ögmundsdóttir og Jóhannes Geir Gíslason frá verslun í Flatey. 

 

Viðmælandi   Umræðuefni 

09:04-09:31 María Theódóra Jónsdóttir Verslanir í Flatey 

09:31-09:41 Jónína Bergmann   Kauptíð í Flatey 

09:41-10:15 Birna Ögmundsdóttir   Ferðir flóabátsins Konráðs 

10:15-11:05 Jóhannes Geir Gíslason  Verslun í Flatey 

 

Umsjónarmaður: 

11:06-11:30 Það var ekki einungis búskapur, sjósókn og verslun sem fólkið í eyjum 

Flateyjarhrepps hafði atvinnu af.  Í Svefneyjum var mikil kartöflurækt og 

slegið þang til þörungavinnslu en í Hvallátrum var starfrækt skipasmíðastöð. Í 

Flatey var svo að finna skósmið, vitavörð, vélamenn og smiði. Hérna heyrum 

við þau Maríu Theódóru Jónsdóttur, Kristin Nikulásson og Jónínu Bergmann 

segja frá atvinnu í eyjunum. 

 

Viðmælandi   Umræðuefni 

11:30-11:51 María Theódóra Jónsdóttir  Bátasmíði í Hvallátrum 

11:51-13:11 Kristinn Nikulásson   Kartöflurækt og þangsláttur í Svefneyjum 

13:11-16:14 Jónína Bergmann   Ýmiss konar iðnaður í Flatey 

 

Umsjónarmaður: 

16:14-16:42 Í samfélagi sem er umlukið sjó var ekki farið á milli eyja að óþörfu nema þegar 

fólk átti erindi. Því var það oft að börn og konur sátu eftir heima. Póstferðir 

voru reglulegar í eyjunum en urðu oft torveldar á vetrum því það fraus kringum 

inneyjarnar. Samskipti milli eyja Flateyjarhrepps breyttust mikið þegar 

talstöðvar voru settar upp í hverri eyju. Þetta auðveldaði samskipti fólksins 

bæði sín á milli og einnig við umheiminn. Heyrum hér Ólaf Gíslason og Kristin 

Nikulásson segja frá póstferðum og talstöðvasamskiptum. 

 

Viðmælandi  Umræðuefni 

16:43-18:04 Ólafur Gíslason Póstferðir 

18:04-19:34 Kristinn Nikulásson  Talstöðvar 

19:34-20:39 Ólafur Gíslason Talstöðvar 

20:39-21:11 Kristinn Nikulásson Talstöðvar í Svefneyjum 

 

Umsjónarmaður: 

21:11-21:25 Nú höfum við fengið dálitla innsýn í daglegt líf í eyjum Flateyjarhrepps. Í 

næstu þáttum verður fjallað nánar um samfélag fólksins sem byggði þessar 

eyjar. Ég þakka samfylgdina, verið þið sæl. 
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Tónlist: 

21:23-21:27 Lagið Vöggubarnsins mál eftir Sigvalda Kaldalóns af geisladiskinum Ég lít í 

anda liðna tíð. Útgáfuár 2006  

 

Viðmælandi   Umræðuefni 

21:27-21:33 Ari Guðmundur Þórðarson  Gott samfélag 

 

Tónlist: 

21:31-21:37 Lagið Vöggubarnsins mál eftir Sigvalda Kaldalóns af geisladiskinum Ég lít í 

anda liðna tíð. Útgáfuár 2006  

 

Viðmælandi   Umræðuefni 

21:35-22:03 María Theódóra Jónsdóttir  Vinir - samvinna 

 

Tónlist: 

22:02-22:43 Lagið Vöggubarnsins mál eftir Sigvalda Kaldalóns af geisladiskinum Ég lít í 

anda liðna tíð. Útgáfuár 2006  
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Annar þáttur: Æskan í eyjunum 

Umsjónarmaður: Heiðrún Eva Konráðsdóttir 

 
Tónlist: 

00:00-00:24 Lagið Vöggubarnsins mál eftir Sigvalda Kaldalóns af geisladiskinum Ég lít í 

anda liðna tíð. Útgáfuár 2006  

 

Viðmælandi   Umræðuefni 

00:22-00:37 María Theódóra Jónsdóttir Heppin að alast upp í eyjunum 

 

Tónlist: 

00:36-00:40 Lagið Vöggubarnsins mál eftir Sigvalda Kaldalóns af geisladiskinum Ég lít í 

anda liðna tíð. Útgáfuár 2006  

 

Viðmælandi   Umræðuefni 

00:39-01:01 Ólafur Steinþórsson  Góðar minningar úr eyjunum 

 

Tónlist: 

01:00-01:04 Lagið Vöggubarnsins mál eftir Sigvalda Kaldalóns af geisladiskinum Ég lít í 

anda liðna tíð. Útgáfuár 2006  

 

Umsjónarmaður: 

01:03-01:32 Þarna heyrðum við Maríu Theódóru Jónsdóttur og Ólaf Steinþórsson lýsa 

ánægjulegum æskuárum í eyjum Flateyjarhrepps. María bjó í Hvallátrum en 

Ólafur bjó sín fyrstu æviár í Bjarneyjum og flutti síðan til Flateyjar. Þátturinn í 

dag er einmitt tileinkaður æskunni í Flateyjarhreppi. 

Næst ætlum við að heyra um leiki barna. Nú segja Ólafur Gíslason, Gréta 

Bentsdóttir og systkinin Jónína og Hallbjörn Bergmann frá leikjum barna.  

 

Viðmælandi  Umræðuefni 

01:32-02:11 Ólafur Gíslason Leikir barna 

02:11-02:51 Gréta Bentsdóttir Dúkkur 

02:51-03:17 Ólafur Gíslason Strákaleikir-bátar 

03:17-03:25 Jónína Bergmann Sungið um götur 

03:25-04:05 Hallbjörn Bergmann Almennt um leiki barna 

 

Umsjónarmaður: 

04:05-04:18 Þegar búið er á eyju er brýnt að læra að synda. Í Flatey var börnunum kennt að 

synda í sjónum en síðar var farið að senda þau að Reykhólum í sundkennslu.  

Við skulum heyra Jónínu Bergmann lýsa sundkennslunni í Flatey. 

 

Viðmælandi  Umræðuefni 

04:18-05:07 Jónína Bergmann Sundkennsla 

 

Umsjónarmaður 

05:07-05:20 Líf barnanna í eyjunum var ekki eintómur leikur. Þau fóru ung að hjálpa til og 

vinna með fullorðna fólkinu eins og tíðkaðist í þá daga. En oft var þó hægt að 

sameina leik og störf eins og Ólafur Gíslason segir nú frá. 
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Viðmælandi  Umræðuefni 

05:20-05:51 Ólafur Gíslason Leikur og störf sameinuð 

 

Tónlist: 

05:50-06:00 Lagið Vöggubarnsins mál eftir Sigvalda Kaldalóns af geisladiskinum Ég lít í 

anda liðna tíð. Útgáfuár 2006  

 

Viðmælandi    Umræðuefni 

05:57-06:42 María Steinunn Gísladóttir  Vinna barna 

06:42-07:09 Ólafur Gíslason   Vinna barna 

07:09-07:32 María Theódóra Jónsdóttir  Vinna barna 

07:32-09:26 María Steinunn Gísladóttir  Klíningur 

09:26-10:18 María Theódóra Jónsdóttir  Vatnsburður 

 

Umsjónarmaður: 

10:18-10:52 Þarna heyrðum við í þeim Maríu Steinunni Gísladóttur, Ólafi Gíslasyni og 

Maríu Theódóru Jónsdóttur segja frá vinnu barna. En börnin í eyjum 

Flateyjarhrepps gerðu meira en að leika sér og vinna. Allir þurftu jú að mennta 

sig. Í Flatey var barnaskóli en í hinum eyjum hreppsins var farkennari. Síðar 

þegar börnunum fór að fækka voru þau send í skóla í Flatey og bjuggu þá hjá 

fjölskyldum þar.  

Við skulum heyra Jónínu Bergmann segja frá Barnaskólanum í Flatey og Ólaf 

Steinþórsson og Maríu Theódóru Jónsdóttur lýsa farkennslu í eyjunum. 

 

Viðmælandi   Umræðuefni 

10:53-11:20 Jónína Bergmann   Barnaskólinn í Flatey 

11:20-12:03 Ólafur Steinþórsson  Farkennsla í Skáleyjum 

12:03-12:39 María Theódóra Jónsdóttir  Farkennsla í Hvallátrum 

 

Umsjónarmaður 

12:39-13:00 Eyjabörnunum virðist aldrei hafa leiðst. Þegar þau voru ekki í skóla eða að 

hjálpa til við heimilið og bústörfin fundu þau sér ávallt eitthvað til dundurs og 

skemmtunar, sumar jafnt sem vetur.  

Hér segja þau María Steinunn Gísladóttir, Ólafur Steinþórsson, systkinin  

Jónína og Hallbjörn Bergmann og María Theódóra Jónsdóttir frá hinum ýmsu 

uppátækjum barnanna. 

 

Viðmælandi   Umræðuefni 

13:00-13:18 María Steinunn Gísladóttir Kríueggjaleit í Skáleyjum  

13:18-13:54 Ólafur Steinþórsson  Fiskað á bryggjunni í Flatey 

13:54-14:08 Jónína Bergmann  Grammófónn í Hafnarey  

14:08-14:29 Hallbjörn Bergmann  Skautað seglum þöndum í Flatey 

14:29-15:11 María Theódóra Jónsdóttir Talstöðvasamskipti unglinga 

 

Umsjónarmaður: 

15:12-15:37 Félagsstarf var virkt í eyjunum. Mest var um að vera í Flatey vegna 

fjölmennisins en fólkið í hinum eyjunum upplifði líka ýmis ævintýri bæði 

heima fyrir og þegar það gerði sér ferð út í Flatey.  
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Við heyrum Maríu Theódóru Jónsdóttur segja frá fyrstu ferð sinni til Flateyjar 

og fyrsta dansleiknum sem hún sótti, Ólafur Gíslason lýsir dansi heima í stofu í 

Skáleyjum og Jónína Bergmann segir frá töframönnum og kvikmynd í Flatey. 

 

Viðmælandi   Umræðuefni 

15:37-16:21 María Theódóra Jónsdóttir Fyrsta ferðin til Flateyjar 

16:21-17:40 Jónína Bergmann  Töframenn og kvikmynd í Flatey 

17:40-18:41 Ólafur Gíslason  Dansað í Skáleyjum 

18:41-19:22 María Theódóra Jónsdóttir Fyrsta ballið og leiksýningin í Flatey 

 

Umsjónarmaður: 

19:22-19:45 Messur voru haldnar reglulega í Flatey meðan að prestur sat þar. Flateyingar 

voru duglegir að sækja kirkju en fólkið sem bjó í öðrum eyjum átti erfiðara um 

vik, en kom þó oft ef vel viðraði, þá aðallega yfir sumartímann. Á tímabili var 

starfræktur sunnudagaskóli í eyjunni sem presturinn séra Lárus Halldórsson og 

kona hans stóðu fyrir. Við skulum heyra Ólaf Steinþórsson segja frá. 

 

Viðmælandi  Umræðuefni 

19:46-20:42 Ólafur Steinþórsson Messa og sunnudagaskóli í Flatey 

 

Umsjónarmaður 

20:42-20:59 Mikið var um skemmtanir og viðburði í Flatey og fullorðna fólkið var duglegt 

við að hafa ofan af fyrir börnunum. Þar má til dæmis nefna ársfund 

slysavarnarfélagsins í Flatey, en að fundi loknum var venja að fara í leiki með 

börnunum. Hérna segja þau Hallbjörn Bergmann og Gréta Bentsdóttir frá. 

 

Viðmælandi  Umræðuefni 

20:59-21:19 Hallbjörn Bergmann Leikurinn ferðasaga 

21:19-21:40 Gréta Bentsdóttir Leikurinn ferðasaga 

21:40-21:45 Hallbjörn Bergmann Leikurinn ferðasaga 

21:45-22:02 Gréta Bentsdóttir Leikurinn ferðasaga 

22:02-22:16 Hallbjörn Bergmann Leikurinn ferðasaga 

 

Umsjónarmaður 

22:16-22:31 Eins og við heyrðum höfðu börnin í eyjum Flateyjarhrepps alltaf nóg við að 

vera og þeim leiddist sjaldan. Þau nutu þess að búa í eyjunum og áttu 

ánægjuleg æskuár í hreppnum. Í næsta þætti kynnumst við félagslífinu í 

Flateyjarhreppi. Ég þakka samfylgdina. Verið þið sæl. 

 

Tónlist:  
22:30-22:28 Lagið Vöggubarnsins mál eftir Sigvalda Kaldalóns af geisladiskinum Ég lít í 

anda liðna tíð. Útgáfuár 2006  
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Þriðji þáttur: Félagslíf og ferðalög eyjamanna 

Umsjónarmaður: Heiðrún Eva Konráðsdóttir 

 

Tónlist: 

00:00-00:24 Lagið Vöggubarnsins mál eftir Sigvalda Kaldalóns af geisladiskinum Ég lít í 

anda liðna tíð. Útgáfuár 2006  

 

Viðmælandi  Umræðuefni 

00:22-00:33 Hallbjörn Bergmann Mikið skemmtanalíf í Flatey 

 

Tónlist: 

00:32-00:36 Lagið Vöggubarnsins mál eftir Sigvalda Kaldalóns af geisladiskinum Ég lít í 

anda liðna tíð. Útgáfuár 2006  

 

Viðmælandi  Umræðuefni 

00:34-01:14 Ólafur Steinþórsson Mikið og gott skemmtanalíf og samfélag 

 

Tónlist: 

01:12-01:18 Lagið Vöggubarnsins mál eftir Sigvalda Kaldalóns af geisladiskinum Ég lít í 

anda liðna tíð. Útgáfuár 2006  

 

Umsjónarmaður: 

01:16-01:55 Þarna sögðu Hallbjörn Bergmann og Ólafur Steinþórsson frá félagslífinu í 

Flatey. Í þessum þætti ætlum við að heyra um félagslífið í eyjum 

Flateyjarhrepps. Vegna fjarlægðar frá öðrum byggðum þurfti fólk að hafa ofan 

af fyrir sér sjálft. Mest var um skipulagt félagsstarf í Flatey enda var hún 

fjölmennasta eyjan. Því verður hún í brennideplinum í þessum þætti.  

Þegar færi gafst sóttu aðrir eyjamenn skemmtanir og viðburði í Flatey en íbúar 

Flateyjarhrepps sóttu líka skemmtanir upp á land eins og vikið verður að síðar í 

þættinum. Hallbjörn Bergmann, Björgvin Þorvarðarson, Jónína Bergmann og 

Jóhannes Geir Gíslason segja nú frá félagslífinu. 

 

Viðmælandi   Umræðuefni 

01:55-02:33 Hallbjörn Bergmann  Ungmennafélagið 

02:33-03:11 Björgvin Þorvarðarson Ungmennafélagið - leikfimisáhöld í 

samkomuhúsinu 

03:11-03:42 Hallbjörn Bergmann   Aflraunir og sumarskemmtun 

03:42-04:48 Jónína Bergmann  Sumarskemmtun - Ungmennafélagið 

04:48-05:37 Hallbjörn Bergmann   Héraðsmót 

05:37-06:28 Jóhannes Geir Gíslason Héraðsmót í Flatey 

 

Umsjónarmaður: 

06:28-06:58 Ungmennafélagið var ekki eina félagið sem var starfrækt í Flatey. Þar störfuðu 

einnig bindindisfélag, slysavarnarfélag og kvenfélag. Kvenfélagið stóð fyrir 

hinum ýmsu viðburðum og lét margt gott af sér leiða. Allar skemmtanir í 

Flatey voru haldnar í barnaskólanum þar til Ungmennafélagið keypti gamla 

Loftskeytastöðvarhúsið, sem nú hýsir Hótel Flatey, þá voru þær færðar þangað. 
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Þar voru líka settar upp leiksýningar á vetrum. Heyrum hér Jónínu Bergmann, 

Jóhannes Geir Gíslason og Hallbjörn Bergmann segja frá. 

 

Viðmælandi   Umræðuefni 

06:59-08:04 Jónína Bergmann  Kvenfélagið Eydís 

08:04-08:49 Jóhannes Geir Gíslason Þorrablót í Flatey 

08:49-09:54 Jónína Bergmann  Þorrablót í Flatey 

09:54-10:34 Hallbjörn Bergmann  Leiksýningar í Flatey 

 

Umsjónarmaður 

10:34-11:00 Margar árvissar skemmtanir voru haldnar í Flatey. 1. desember var ávallt 

haldinn hátíðlegur, fram til ársins 1944. Þá var ekki einungis verið að halda upp 

á fullveldisdaginn heldur einnig heiðra minningu Eggerts Ólafssonar sem var 

úr Svefneyjum. Á sumardaginn fyrsta voru hátíðarhöld í Flatey en lítið var um 

hátíðarhöld í hinum eyjunum. Nú segja þau Jónína Bergmann, Ólafur 

Steinþórsson og Jóhannes Geir Gíslason frá þessum hátíðisdögum. 

 

Viðmælandi   Umræðuefni 

11:01-11:36 Jónína Bergmann  1. desemberskemmtun í Flatey 

11:36-12:48 Ólafur Steinþórsson  1. desemberskemmtun í Flatey 

12:48-13:05 Jónína Bergmann  Sumardagurinn fyrsti 

13:05-13:31 Jóhannes Geri Gíslason Sumardagurinn fyrsti 

 

Umsjónarmaður: 

13:31-13:55 Íbúar Flateyjahrepps sóttu einnig skemmtanir út fyrir hreppinn eins og áður 

sagði. Þeir fóru á böll og aðrar skemmtanir upp á landi, oftast var farið í 

Bjarkalund, Berufjörð og Haga. Eyjamenn lögðu mikið á sig til að komast á 

skemmtanir á fastalandinu þar sem ferðalögin tóku upp undir sólahring. Nú 

segja þau Ólafur Steinþórsson, Jónína Bergmann og Jóhannes Geir Gíslason frá 

skemmtunum upp á landi. 

 

Viðmælandi   Umræðuefni 

13:55-14:51 Ólafur Steinþórsson  Böll í Bjarkalundi 

14:51-17:06 Jónína Bergmann  Böll í Haga og fleiri stöðum, rómans á 

skemmtunum 

17:06-19:30 Jóhannes Geir Gíslason Böll uppi á landi 

 

Umsjónarmaður: 

19:30-19:56 Það voru ekki einungis böllin sem löðuðu íbúa Flateyjarhrepps upp á land, á 

hverju hausti var haldið í berjaferðir. Ýmist var farið í hóp- eða fjölskylduferð 

til berja. Berin voru ekki það eina sem heillaði, heldur var það ævintýri fyrir 

eyjabörnin að komast í návígi við skóg, ár og læki. Nú flytur Heiður Gestsdóttir 

ljóð sitt, Herbergið okkar ömmu og svo heyrum við Ólaf Steinþórsson og 

Jóhannes Geir Gíslason lýsa berjaferðum. 

 

Viðmælandi   Umræðuefni 

19:57-21:01 Heiður Gestsdóttir  Ljóðið Herbergið okkar ömmu 

21:01-21:44 Ólafur Steinþórsson  Berjaferðir upp á land 

21:44-22:09 Jóhannes Geir Gíslason Berjaferðir upp á land 
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Umsjónarmaður: 

22:09-22:21 Sjaldan var farið í lengri ferðalög en eitthvað var þó um skipulagðar hópferðir á 

vegum félaganna í Flatey. Hérna segja þau Jónína og Hallbjörn Bergmann frá 

ferðalögum sem farin voru úr Flatey. 

 

Viðmælandi  Umræðuefni 

22:21-23:14 Jónína Bergmann Ferðalög til Akureyrar 

23:14-24:00 Hallbjörn Bergmann Ferðalög til Akureyrar og um Suðurland 

 

Umsjónarmaður: 

24:00-24:20 Í þessum þætti höfum við kynnst félagslífi Flateyjarhrepps örlítið betur. Eins 

og við heyrðum var öflugt félagslíf í eyjunum og íbúarnir duglegir að sækja 

skemmtanir þrátt fyrir mikla vinnu. Í næsta þætti ætlum við að kynnast 

matarmenningu í Flateyjahreppi. Ég þakka samfylgdina, verið þið sæl. 

 

Tónlist: 

24:19-24:37 Lagið Vöggubarnsins mál eftir Sigvalda Kaldalóns af geisladiskinum Ég lít í 

anda liðna tíð. Útgáfuár 2006  
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Fjórði þáttur: Hvað var í matinn, matarhefðir í eyjunum 

Umsjónarmaður: Heiðrún Eva Konráðsdóttir 

 

Tónlist: 

00:00-00:24 Lagið Vöggubarnsins mál eftir Sigvalda Kaldalóns af geisladiskinum Ég lít í 

  anda liðna tíð. Útgáfuár 2006  

 

Viðmælandi   Umræðuefni 

00:22-00:42 Ari Guðmundur Þórðarson Matur 

 

Tónlist: 

00:41-00:45 Lagið Vöggubarnsins mál eftir Sigvalda Kaldalóns af geisladiskinum Ég lít í 

anda liðna tíð. Útgáfuár 2006  

 

Viðmælandi   Umræðuefni 
00:43-01:03 Birna Ögmundsdóttir  Matur 

 

Tónlist: 

01:01-01:06 Lagið Vöggubarnsins mál eftir Sigvalda Kaldalóns af geisladiskinum Ég lít í 

anda liðna tíð. Útgáfuár 2006  

 

Viðmælandi   Umræðuefni 
01:04-01:30 Ólafur Steinþórsson Matur 

 

Tónlist: 

01:28-01:34 Lagið Vöggubarnsins mál eftir Sigvalda Kaldalóns af geisladiskinum Ég lít í 

anda liðna tíð. Útgáfuár 2006  

 

Umsjónarmaður: 

01:31-02:14 Þarna heyrðum við í Ara Guðmundi Þórðarsyni sem bjó í Hergilsey, Birnu 

Ögmundsdóttur sem bjó í Flatey og Ólafi Steinþórssyni sem bjó bæði í 

Bjarneyjum og í Flatey. Löngum hefur verið talað um hina miklu matarkistu 

Breiðafjarðar. Í þættinum í dag ætlum við að fræðast um matarhefðir í 

Flateyjarhreppi.  

Í eyjunum var alltaf nægur matur en það krafðist oft mikillar vinnu að afla 

 hans. Í firðinum var bæði selur, fugl og fiskur sem bændur veiddu sér til matar 

og annarra nytja. Heyrum fyrst hvernig selur var borðaður. Hérna segja Ólafur 

Gíslason, Birna Ögmundsdóttir, Ari Guðmundur Þórðarson og María Steinunn 

Gísladóttir frá selnum. 

 

Viðmælandi   Umræðuefni 

02:14-03:04 Ólafur Gíslason  Selurinn borðaður 

03:04-03:19 Birna Ögmundsdóttir  Þótti selurinn og selspikið gott 

03:19-03:31 Ari Guðmundur Þórðarson Selurinn matreiddur 

03:31-04:23 María Steinunn Gísladóttir Selur og selsvið 
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Umsjónarmaður: 

04:23-04:57 Fuglinn var einnig stór þáttur í hlunnindanýtingu eyjamanna. Fuglar sem 

veiddir voru til matar voru lundakofa, teistukofa og skarfur, síðar var svo farið 

að háfa lundann. Eggin voru einnig verðmæt. Æðaregg, svartbaksegg, rituegg 

og kríuegg voru meðal þeirra eggja sem nytjuð voru í eyjunum og voru mikil 

búbót, þó svo flest heimili hafi átt hænsni. Eggin voru oftast borðuð ný því ekki 

voru margar leiðir til að geyma þau.  

Nú segja Ólafur Gíslason, Ólafur Steinþórsson og Þórður Sveinbjörnsson frá 

fugli og eggjum. 

 

Viðmælandi   Umræðuefni 

04:57-05:34 Ólafur Gíslason  Lundi og teistukofa 

05:34-05:53 Ólafur Steinþórsson  Egg 

05:53-07:19 Ólafur Gíslason  Egg 

07:19-07:39 Þórður Sveinbjörnsson Egg og geymsluaðferðir 

 

Umsjónarmaður: 

07:39-07:57 Fiskur var oft á borðum á heimilum Flateyjarhrepps. Mest var borðað af  þorski 

en annar fiskur var ekki eins mikið á boðstólum. Einstaka sinnum borðuðu 

eyjamenn hval. Hallbjörn Bergmann, Birna Ögmundsdóttir, Ari Guðmundur 

Þórðarson og Jónína Bergmann segja frá fiski og súrum hval. 

 

Viðmælandi   Umræðuefni 

07:58-08:51 Hallbjörn Bergmann  Fiskur, siginn, saltaður og lúðuriklingur 

08:51-09:00 Birna Ögmundsdóttir  Lúða 

09:00-09:39 Ari Guðmundur Þórðarson Rauðmagi 

09:39-10:01 Jónína Bergmann  Súr hvalur  

 

Umsjónarmaður: 

10:01-10:20 Bændurnir voru með kýr og kindur og því var kjöt stór þáttur í fæðu íbúa 

Flateyjahrepps. Áður en rafmagn kom í hreppinn voru helstu 

geymsluaðferðirnar söltun, súrsun og niðursuða. Hér segja Ólafur Gíslason, 

Hallbjörn Bergmann, Jónína Bergmann og Ólafur Steinþórsson frá kjöti sem 

var á boðstólum. 

 

Viðmælandi   Umræðuefni 

10:20-10:36 Ólafur Gíslason  Ær- og kýrkjöt 

10:36-11:27 Hallbjörn Bergmann  Slátur, kjöt, soðið kjöt í krukkum 

11:27-12:42 Jónína Bergmann  Slátur, kæfa, niðursoðið kjöt 

12:42-13:34 Ólafur Steinþórsson  Saltkjöt, sláturtíð 

13:34-13:58 Jónína Bergmann  Sláturkássa 

 

Umsjónarmaður: 

13:58-14:13 Í eyjunum var líka borðað grænmeti þótt það hafi verið lítill hluti af fæðunni. 

Flest heimili ræktuðu kartöflur og rófur en minna var um annað grænmeti. 

Heyrum Þórð Sveinbjörnsson, Jónínu Bergmann og Ólaf Steinþórsson segja 

frá. 

 

Viðmælandi   Umræðuefni 

14:13-14:32 Þórður Sveinbjörnsson Kartöflur og rófur 
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14:32-14:55 Jónína Bergmann  Kartöflugarðar og rófur 

14:55-15:41 Ólafur Steinþórsson  Kálgarðar, kartöflur og rabarbari 

15:41-16:30 Ólafur Gíslason  Kálgarðar og kartöflur 

 

Umsjónarmaður: 

16:30-16:47 Brauð og kökur voru á boðstólum á flestum heimilum. Allt var þetta bakað 

heima og má ætla að fólk í Flateyjarhreppi hafi verið hinir flinkustu bakarar og 

miklir sælkerar. Nú segja þau Birna Ögmundsdóttir, Ari Guðmundur Þórðarson 

og Jónína Bergmann frá brauði og kökum. 

 

Viðmælandi   Umræðuefni 

16:47-17:06 Birna Ögmundsdóttir  Brauð og kökur 

17:06-17:28 Ari Guðmundur Þórðarson Brauð og kökur 

17:28-18:02 Jónína Bergmann  Brauð, kökur og rjómi 

 

Umsjónarmaður: 

18:02-18:19 Fyrr í þættinum sagði Ólafur Steinþórsson frá uppáhaldsmatnum sínum, 

salkjötinu. En nú skulum við heyra hvað öðrum eyjabúum þótti besti bitinn. Nú 

segja þau Þórður Sveinbjörnsson, Jónína Bergmann, Ari Guðmundur Þórðarson 

og Hallbjörn Bergmann frá sínum uppáhaldsmat. 

 

Viðmælandi    Umræðuefni 

18:19-18:54 Þórður Sveinbjörnsson  Uppáhaldsmatur af ýmsu tagi  

18:54-19:43 Jónína Bergmann   Uppáhaldsmatur lundinn 

19:43-20:53 Ari Guðmundur Þórðarson  Uppáhaldsmatur bræðingur 

20:53-21:19 Hallbjörn Bergmann   Uppáhaldsmaturinn enginn sérstakur 

 

Umsjónarmaður: 

21:19-21:36 Í þessum þætti höfum við kynnst matarmenningu í Flateyjarhreppi. Eins og við 

heyrðum var alltaf nægur matur í eyjunum og fjölbreytnin mikil. Í næsta þætti 

verður fjallað um fólksfækkunina í eyjunum og breytta tíma.  

Ég þakka samfylgdina verið þið sæl. 

 

Tónlist: 

21:34-21:24 Lagið Vöggubarnsins mál eftir Sigvalda Kaldalóns af geisladiskinum Ég lít í 

anda liðna tíð. Útgáfuár 2006  

 

Viðmælandi   Umræðuefni 

21:38-21:48 Jónína Bergmann  Ýmiss konar matur 

 

Tónlist: 

21:47-21:52 Lagið Vöggubarnsins mál eftir Sigvalda Kaldalóns af geisladiskinum Ég lít í 

anda liðna tíð. Útgáfuár 2006  

 

Viðmælandi   Umræðuefni 

21:50-22:13 Ólafur Steinþórsson  Nýmeti 

 

Tónlist: 

22:12-22:20  Lagið Vöggubarnsins mál eftir Sigvalda Kaldalóns af geisladiskinum Ég lít í 

anda liðna tíð. Útgáfuár 2006  
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Viðmælandi   Umræðuefni 

22:15-22:25  Birna Ögmundsdóttir  Slátur 

 

Tónlist: 

22:24-22:42  Lagið Vöggubarnsins mál eftir Sigvalda Kaldalóns af geisladiskinum Ég lít í 

anda liðna tíð. Útgáfuár 2006  
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Fimmti þáttur: Fólksfækkun og breyttir tímar 

Umsjónarmaður: Heiðrún Eva Konráðsdóttir 

 

Tónlist:  

00:00-00:24 Lagið Vöggubarnsins mál eftir Sigvalda Kaldalóns af geisladiskinum Ég lít í 

anda liðna tíð. Útgáfuár 2006  

 

Viðmælandi   Umræðuefni 

00:22-00:44 Björgvin Þorvarðarson Brottflutningurinn 

 

Tónlist:  

00:42-00:48 Lagið Vöggubarnsins mál eftir Sigvalda Kaldalóns af geisladiskinum Ég lít í 

anda liðna tíð. Útgáfuár 2006  

 

Viðmælandi   Umræðuefni 

00:47-01:09 Ólafur Steinþórsson  Flutt úr Flatey 

 

Tónlist: 

01:05-01:13 Lagið Vöggubarnsins mál eftir Sigvalda Kaldalóns af geisladiskinum Ég lít í 

anda liðna tíð. Útgáfuár 2006  

 

Umsjónarmaður: 

01:11-01:58 Komið þið sæl. Þarna heyrðum við Björgvin Þorvarðarson og Ólaf 

Steinþórsson segja frá. Í þessum fimmta og síðasta þætti verður fjallað um 

fólksfækkunina í Flateyjarhreppi.  

Um miðja tuttugustu öldina urðu samfélagslegar breytingar í eyjunum eins og 

annars staðar á landinu. Fólk fór að leita í þéttbýlið til vinnu og menntunar. Í 

sveitum landsins voru tækninýjungar að ryðja sér til rúms. En í eyjunum var 

ekki jafn auðvelt að nýta sér tæknina.  

Á þessum árum hófst brottflutningur frá eyjunum. Bjarneyjar og Hergilsey fóru 

fyrstar í eyði. Það var árið 1946 sem síðustu bændur í báðum eyjunum fluttu til 

Flateyjar. Nú segir Ari Guðmundur Þórðarson frá flutningi frá Hergilsey og 

Ólafur Steinþórsson frá flutningi frá Bjarneyjum. 

 

Viðmælandi   Umræðuefni 

01:58-03:38 Ari Guðmundur Þórðarson Flutt úr Hergilsey 

03:38-04:30 Ólafur Steinþórsson  Flutt úr Bjarneyjum 

 

Umsjónarmaður: 

04:30-04:46 Á þessum tíma leit út fyrir aukna atvinnu í Flatey með tilkomu nýrrar 

hafskipabryggju, frystihúss og útgerðar. Flateyingar bundu miklar vonir við 

þessar framkvæmdir.  

Hér lýsa þeir Björgvin Þorvarðarson og Hallbjörn Bergmann þessum 

framkvæmdum. 

 

Viðmælandi   Umræðuefni 

04:46-05:52 Björgvin Þorvarðarson Vinna við frystihús o.fl. 

05:52-06:50 Hallbjörn Bergmann  Vinna við hleðslu undir frystihús o.fl. 
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06:50-07:53 Björgvin Þorvarðarson Vinnufólk í frystihúsi o.fl. 

07:53-08:30 Hallbjörn Bergmann  Bátar og lokun frystihúss 

 

Umsjónarmaður: 

08:30-08:49 Breytingar urðu einnig í öðrum eyjum Flateyjarhrepps þar sem fólkinu 

fækkaði. Býlum í hverri eyju fækkaði og þegar unga kynslóðin sótti í þéttbýlið 

til mennta eða annarra starfa fækkaði á heimilunum og það gerði bændum 

erfiðara fyrir. Heyrum Jóhannes Geir Gíslason segja frá. 

 

Viðmælandi   Umræðuefni 

08:49-10:39 Jóhannes Geir Gíslason Breytingar við fólksfækkun og tilkomu véla 

 

Umsjónarmaður: 

10:39-11:16 Sviðnur var næsta eyjan á eftir Bjarneyjum og Hergilsey til að fara í eyði. Í 

ágústmánuði árið 1956 brann íbúðarhúsið í Sviðnum. Eftir það ákvað 

fjölskyldan að flytja burt. Hún var einn vetur í Reykjavík en settist síðan að í 

Svefneyjum. Þá var fjölskyldan sem var með búskap þar farin að hugsa sér til 

hreyfings. Það var því sumar 1957 sem fjölskyldan í Sviðnum fluttist til 

Svefneyja og Svefneyjafjölskyldan fluttist suður. Hérna segja þeir Þórður 

Sveinbjörnsson og Kristinn Nikulásson frá.  

 

Viðmælandi   Umræðuefni 

11:16-12:49 Þórður Sveinbjörnsson Flutt úr Svefneyjum 

12:49-14:42 Kristinn Nikulásson  Flutt úr Sviðnum í Svefneyjar og svo úr  

Svefneyjum 1979 

 

Umsjónarmaður: 

14:42-15:39 Síðla árs 1956 voru því aðeins fjórar eyjar í byggð í Flateyjarhreppi. Það voru 

Hvallátur, Skáleyjar, Svefneyjar og Flatey. Ellefu árum síðar, eða árið 1967, 

fóru Skáleyjar í eyði í tíu ár, en byggðust svo aftur. Hvallátur fylgdi svo í 

kjölfarið nokkrum árum síðar. Eins og Kristinn sagði frá voru Svefneyjar ekki í 

byggð allt árið frá árinu 1970. Undanfarin ár hafa Skáleyjar svo aðeins verið 

byggðar hluta úr ári. Nú er því Flatey eina eyjan sem er byggð allan ársins 

hring. Á fyrri hluta tuttugustu aldar voru ávallt um átta bændur í eyjunni en frá 

árinu 1967 voru þeir aðeins tveir og þannig er það enn í dag. En hvers vegna 

fóru eyjarnar í eyði? Heyrum nú hvað þeir Björgvin Þorvarðarson, Ólafur 

Gíslason og Ólafur Steinþórsson hafa að segja um það. 

 

Viðmælandi   Umræðuefni 

15:39-16:54 Björgvin Þorvarðarson Hvers vegna fóru eyjarnar í eyði? 

16:54-18:35 Ólafur Gíslason  Hvers vegna fóru eyjarnar í eyði? 

18:35-20:51 Ólafur Steinþórsson  Hvers vegna fóru eyjarnar í eyði? 

 

Umsjónarmaður: 

20:51-21:12 Nú eru flestar eyjar Flateyjarhrepps sem voru í byggð á tuttugustu öldinni 

notaðar sem sumardvalarstaðir. Í sumum þeirra eru hlunnindin ennþá nýtt. En 

framtíðin getur svo ein leitt í ljós hvað verður um þessar fögru 

Breiðafjarðareyjar. Við skulum heyra þá Ólaf Gíslason og Ólaf Steinþórsson 

velta fyrir sér hvað gæti orðið. 
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Viðmælandi  Umræðuefni 

21:12-21:27 Ólafur Gíslason Gætu byggst upp aftur 

21:27-21:51 Ólafur Steinþórsson Byggjast ekki aftur upp 

 

Umsjónarmaður: 

21:51-22:08 Í lok þessarar þáttaraðar ættum við að vera nokkurs vísari um hið sérstæða og 

áhugaverða samfélag sem var að finna í Flateyjarhreppi á tuttugustu öldinni. Ég 

vil þakka viðmælendum mínum kærlega fyrir og ykkur hlustendum þakka ég 

áheyrnina, verið þið sæl. 

 

Tónlist: 

22:05-22:13 Lagið Vöggubarnsins mál eftir Sigvalda Kaldalóns af geisladiskinum Ég lít í 

anda liðna tíð. Útgáfuár 2006. 

 

Viðmælandi  Umræðuefni 

22:10-23:21 Hallbjörn Bergmann Farið úr Flatey  

 

Tónlist: 

23:17-23:35 Lagið Vöggubarnsins mál eftir Sigvalda Kaldalóns af geisladiskinum Ég lít í 

anda liðna tíð. Útgáfuár 2006. 


