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Útdráttur 
 

Viðfangsefni þessarar fræðilegu greinagerðar er að rannsaka ofan í kjölinn sköpunarferli 

sögusýninga í söfnum. Það var gert annarsvegar með því að kafa ofan í fræðilegt efni 

um söfn og sýningar í þeim tilgangi að kynna sér helstu kenningar og aðferðir í þessum 

efnum; og hinsvegar með beitingu kenninganna í uppsetningu á sýningu um Sveinbjörn 

Sveinbjörnsson (1847-1927) tónskáld í Tónlistarsafni Íslands sem opnaði 11. mars 

2011.  En höfundur var jafnt sýningarstjóri, hönnuður sem textasmiður sýningarinnar. 

 Safnastarf felst í því að safna, varðveita, skrá, og rannsaka menningararfinn, það 

vill segja allar heimildir er hafa með manninn og umhverfi hans að gera, og miðla 

þekkingu um hann til nýrra kynslóða. Söfn eru þar með hluti menntunarkerfisins þótt 

með óformlegum hætti sé. Með starfi sínu stuðla söfn að því að þekking fari ekki 

forgörðum heldur færist á milli kynslóða, en þekking á fortíðinni er forsenda fyrir 

áframhaldandi þróun samfélags og menningar. Sýning er hin hefðbundna leið safna til 

að kynna niðurstöður rannsókna og miðla þekkingu um meðal annars menningararf, 

menningu og samfélag. Eitt veigamesta atriðið fyrir gerð sýningar er að ákveða hver 

grunnhugmynd að baki hennar er. Góð grunnhugmynd skýrir frá og afmarkar eðli og 

tilgang sýningar, og leggur auk þess fram vel skilgreind markmið en með hjálp þeirra 

má síðar meta hvort tilætluðum árangri hafi verið náð. Mikilvægt er að sýningarteymið 

sannmælist um það að fara eftir leiðarljósi sýningar svo allir stefni í sömu átt. Eins er 

árangur sýningar að miklu leyti undir því kominn að fyrirmæli til hönnuðar og 

textahöfundar séu skýr hvað tilgang og markmið sýningar varðar. 

 

Lykil hugsmíðar: 

Sýning - sögusýning - safn - safnafólk - deildir - deildatextar - túlkandi sýningartextar -  

túlkandi sýningar - þemasnið - tímasnið - munir - safnkostur - læsileiki - miðlun - 

miðlar - menningararfur - sýningarstjóri - hönnuður - textagerð - grunnhugmynd - þema 

- sýningarteymi - tónskáld 
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Formáli 

Markmið menningarstjórnunarnámsins við Háskólann á Bifröst samkvæmt heimasíðu 

skólans (2010) er „að veita nemendum þann grunn og þjálfun í stefnumótun, stjórnun og 

rekstri sem nauðsynlegur er í menningarumhverfi samtímans.“ Söfn eru mikilvægar 

menningarstofnanir í hverju samfélagi og er því tilvalið fyrir framtíðar 

menningarstjórnanda að kynna sér starfsemi þeirra af eigin raun. Ég, undirrituð 

höfundur þessarar fræðilegu greinagerðar, var í starfsnámi í þrjá mánuði á Tónlistarsafni 

Íslands á vorönn 2010 en á meðal verkefna þar var skráning muna úr búi Sveinbjörns 

Sveinbjörnssonar (1847-1927) tónskálds og höfunds þjóðsöngsins. Annað hagnýtt 

verkefni sem ég tók að mér var sýningarstjórn sýningar sem sett var upp um 

tónlistarmanninn Sigfús Halldórsson (1920-1996). Eftir velheppnaða opnun 

sýningarinnar bað forstöðumaður safnsins, Dr. Bjarki Sveinbjörnsson, mig um að taka 

að mér sýningarstjórn á næstu sýningu sem fjalla ætti um Sveinbjörn Sveinbjörnsson 

tónskáld og áætlað var að opna fyrri hluta árs 2011. Þetta fannst mér spennandi verkefni 

enda var ég búin að eyða umtalsverðum tíma í að rannsaka bréf og skjöl sem höfðu 

verið í eigu tónskáldsins og því samþykkti ég að taka það að mér. 

 Í framhaldi af því ákvað ég í samráði við þáverandi forseta Félagsvísindadeildar 

Háskólans á Bifröst, Jón Ólafsson, að gera starf mitt við sýninguna og skrif um ferilinn 

við gerð hennar að lokaverkefni mínu í menningarstjórnunarnáminu. Þar sem um er að 

ræða hagnýtt lokaverkefni er það í tveimur hlutum, annarsvegar fræðileg greinagerð og 

hinsvegar verkilegi hlutinn, sjálf sýningargerðin. Ég mun vera fyrsti nemandinn í 

menningarstjórnun við Háskólann á Bifröst sem fer þessa leið við gerð lokaverkefnis og 

því er í raun um ákveðið brautryðjandastarf að ræða sem þýðir að fyrirkomulag þess er 

enn í mótun. Fyrirmyndin að þessari leið er fengin frá Hagnýtri menningarmiðlun í 

Háskóla Íslands en þar vinna nemendur fyrsta fræðilega úttekt sem þeir síðan nýta í að 

miðla einhverju ákveðnu efni og getur sú miðlun til dæmis verið í formi bókar, 

kvikmyndar eða sýningar. 

 

Fyrrihluti þessa lokaverkefnis til MA gráðu í menningarstjórnun er fræðileg greinagerð 

(18 ECTS) en síðari hluti verkefnisins (12 ECTS) er sýningarstjórn og hönnun sýningar 

um Sveinbjörn Sveinbjörnsson tónskáld í Tónlistarsafni Íslands. 
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 Leiðbeinandi minn var Guðbrandur Benediktsson safna - og sagnfræðingur og vil 

ég færa honum bestu þakkir fyrir að hafa leitt mig í gegnum þetta ferli. Þá vil ég þakka 

Dr. Bjarka Sveinbjörnssyni fyrir að hafa treyst mér fyrir því að setja upp sýningu í 

Tónlistarsafninu, Dr. Jóni Hrólfi Sigurjónssyni fyrir skemmtilegt samstarf (og raunar 

þeim báðum) og Önnu Þóru Karlsdóttur listakonu fyrir góða listræna ráðgjöf. 

Samnemendur mínir á Bifröst fá einnig þakkir fyrir frábært og skemmtilegt samstarf á 

námstímanum. Og síðast en ekki síst vil ég þakka eiginmanni mínum Guðlaugi 

Valgarðssyni fyrir yfirlestur og ómælda þolinmæði og stuðning allt námstímabilið.  
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 Inngangur 
 
Í þessari fræðilegu greinagerð er sagt frá kenningargrunni og aðferðafræði sem unnið 

var eftir sem og niðurstöðum sem leitast var við að varpa ljósi á í síðari hluta 

verkefnisins, uppsetningu sögusýningar í Tónlistarsafni Íslands. Markmið verkefnisins 

er í fyrsta lagi að gera grein fyrir þeirri gríðarlegu vinnu, hugmyndalegri og verklegri, 

sem liggur almennt að baki gerð sögusýninga í söfnum. En þar sem um er að ræða 

hagnýtt verkefni þá þjónar það í öðru lagi því markmiði að færa inn í Tónlistarsafn 

Íslands mikilvæga þekkingu varðandi sýningarstjórnun og sýningarhönnun, sem ekki 

var þar fyrir nema að takmörkuðu leyti. Í þriðja lagi öðlast höfundur með því dýrmæta 

reynslu og þekkingu á sviði safnafræða, sýningarhönnunar og sýningarstjórnunar sem 

reynast mun góður undirbúningur fyrir sjálfstæða vinnu á sviði menningarstjórnunar og 

menningarmiðlunar.  

Verkefnið veitir fróðlega innsýn í heildarferilinn við vinnu og hönnun á sögusýningum, 

allt frá fræðilegum undirbúningi sýningar, grunnhugmynd, hönnun, framleiðslu og til 

framkvæmdar. Með hugtakinu sögusýning er átt við sýningu sem sett er upp í safni sem 

hefur það hlutverk að miðla sögulegum minjum og fróðleik til almennings. 

 
Rannsóknarspurningar:  

a. Hvaða tilgangi þjóna söfn og sýningar í þeim, og hvaða fræði og hugmyndir liggja 

þar að baki? 

b. Hvaða vinna liggur að baki gerð sögusýningar, hvernig er vinnuferlið? 

c. Hver eru grundvallaratriðin sem gæta þarf við gerð sögusýningar? 

 
 Fyrsti hluti þessarar greinagerðar er fræðileg umfjöllun um kenningar á sviði 

safnafræði og sýningarhönnunar sem lagðar voru til grundvallar í verklega hluta 

verkefnisins. Annar hluti segir frá hönnun og gerð sýningar um Sveinbjörn 

Sveinbjörnsson tónskáld sem höfundur setti upp í Tónlistarsafni Íslands og opnaði í 

mars 2011. Þriðji hluti felst í umræðum þar sem leitað verður svara við þeim 

rannsóknarspurningum sem lagt var upp með og fjallað um niðurstöður og hvaða 

ályktanir megi draga af þeim.  
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1. Fræðilegur bakgrunnur 

 
1.1. Hlutverk safna 

Áður en rætt er um gerð sýninga og hlutverki þeirra er rétt að staldra við og velta fyrir 

sér hverskonar stofnun safn er og hvaða hlutverki hún gegnir. Safnaráð hefur skilgreint 

safn þannig að sú stofnun sem talin er uppfylla skilyrði fjórðu greinar safnalaga megi 

kalla safn. Setur eða safnvísir er aftur á móti stofnun sem talin eru uppfylla aðeins hluta 

af ákvæðum þessarar sömu greinar. Þá telst sýning vera stofnun þar sem fyrst og fremst 

er um að ræða lifandi miðlun (Safnaráð, 2011). Í öðrum kafla fjórðu greinar safnalaga 

stendur :  

 

Safn er samkvæmt lögum þessum stofnun, opin almenningi, sem hefur það hlutverk að 

safna heimildum um manninn, sögu hans, umhverfi og náttúru landsins, standa vörð um 

þær, rannsaka, miðla upplýsingum og hafa þær til sýnis svo að þær megi nýtast til 

rannsókna, fræðslu og skemmtunar. (Safnalög nr.106/2001). 

 

 Í lokadrögum að Safnastefnu á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2010-2014 

(Safnaráð, 2010, 6) segir að grunnhlutverk safna felist í „að safna heimildum, 

frumgögnum, gripum sem og upplýsingum um þá, varðveita þessi gögn, skrá þau, 

rannsaka og miðla fróðleik til almennings.“ Í stefnunni er sérstaklega hnykkt á 

mikilvægi safna fyrir samfélagið í heild: 

 

Söfn eru ein af grunnstoðum samfélagsins. Þau taka þátt í að framfylgja markmiðum 

lýðræðis í samfélaginu með því að tryggja aðgengi að heimildum um uppruna og þróun 

mannlífs í landinu. Það er hlutverk safna að miðla upplýsingum um sögu og menningu til 

almennings. Þau eru jafnframt hluti hins óformlega menntakerfis samfélagsins. (Safnaráð, 

2010, 6) 

 

Eins og sjá má á ofangreindum tilvitnunum þá gegna söfn fimm meginhlutverkum: 

söfnun, varðveisla, rannsóknir, skráning og miðlun. Í lokadrögum safnastefnunnar 

2010-2014 (Safnaráð, 2010, 9) er dregin upp skýr mynd af því sem kallað er órjúfanlegt 

samhengi faglegs samstarfs með því að teikna stóran rauðan hring sem tákn fyrir 

safnkostinn. En safnkosturinn er grunnur allrar starfsemi safna (Kavanagh, 2000, 98). 
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Innan þess hrings eru fimm minni hringir sem skerast og er þar talað um þessi megin 

fimm hlutverk og helstu atriði er tengjast þeim sem í stuttu máli má segja að feli í sér að 

safna heimildum um manninn og allt er honum viðkemur með það í huga að varðveita 

um ókomna framtíð, rannsaka þær ofan í kjölinn, skrá þær og miðla þeim fróðleik til 

almennings.  

 Í árdaga safna og allt fram undir lok 20. aldar var áherslan einkum á fyrstu fjögur 

hlutverkin það er að safna, varðveita, rannsaka og skrá. Fimmta hlutverkið að miðla til 

almennings virðist að hafa verið meira á forsendum safnanna sjálfra og safnkosts þeirra 

enda var lítill gaumur gefinn að því hverjar þarfir gestanna væru samanber fáar 

rannsóknir í þeim efnum. Safnastarf hefur hin síðarari ár tekið breytingum í þá veru að 

aukin áhersla hefur verið lögð á að koma til móts við safngesti. Hooper-Greenhill (1994, 

1-3) kallar það „að fókusinn hafi færst frá safnkostinum yfir á fólkið.“ Hér á landi hefur 

ýmislegt breyst í þá veru en kannanir á því hvort söfn eru að sinna hlutverki sínu 

gagnvart almenningi eru fátíðar ef marka má niðurstöður landsráðstefnu safnafólks 

haustið 2005 (Farskólanefnd, 2005, 19). Að þessu er sérstaklega vikið í lokadrögum 

Safnastefnunnar 2010-2014 en það er bent á að nauðsynlegt sé „að meta hvernig safnið 

rækir hlutverk sitt og nær til safngesta“, í þeim tilgangi er söfnum bent á að gera 

reglulegar sjálfsmatskannanir (Þjóðminjasafn Íslands, 2010). 

 Söfn geta verið margskonar. Allt frá stórum söfnum á borð við: Þjóðminjasafn 

Íslands sem er safn á mörgum hæðum með yfirgripsmikinn safnkost og miklu kostað til 

að gera hann aðgengilegan fyrir gesti og gangandi; og Árbæjarsafn með sínum 

fjölmörgu gömlu húsbyggingum og munum er tengjast sögu Reykjavíkur. Þá eru 

byggðasöfn fjölmörg á víð og dreif um landið en starfsemi þeirra miðast einkum við að 

miðla menningarsögu sem tengist byggðarlagi þeirra og starfssvæði. Einnig eru þó 

nokkur sérsöfn um ákveðinn málaflokk eins og til dæmis Síldarminjasafnið á Siglufirði, 

Heimilisiðnaðarsafnið á Blönduósi og Sjóminjasafnið í Ósvör í Bolungarvík. Hvert safn 

er einstakt en sameiginlegt með þeim öllum er mikilvægi menntunarhlutverks þeirra 

(Hooper-Greenhill, 1999, 3). 

 Starfsfólk safna er í dag meðvitaðra um mikilvægi menntunarhlutverksins og hafa 

nálgunar- og miðlunaraðferðir þeirra tekið breytingum í takt við það. Má það glöggt sjá 

á sýningum eins og Landnámssýningunni Reykjavík 871±2 í Aðalstræti þar sem 

margmiðlun er notuð á árangursríkan hátt. Í dag er horft á menntunarhlutverkið í miklu 

víðara samhengi; nú miðast það ekki einungis við móttöku skólahópa heldur líka við 

sýningar, viðburði og vinnustofur þar sem reynt er að gera fróðleikinn aðgengilegan og 
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skemmtilegan. Þetta gerir Þjóðminjasafn Íslands til dæmis með því að hafa sérstakt 

herbergi fyrir börn þar sem þau geta klætt sig í búninga sem líkjast fatnaði frá gamalli 

tíð; og á heimasíðu safnsins undir fræðsla er fróðleik og skemmtun tvinnað saman með 

ýmsu móti eins tölvuleikjum, landnámsdúkkulísum og rafrænum gamaldags 

afmæliskortum (Þjóðminjasafn Íslands, 2011). 

 Í raun má segja að mikil vakning hafi orðið í safna - og sýningarstarfi á Íslandi 

síðustu áratugi (Eggert Þór Bernharðsson, 2003). Eins og sjá má á tölum Hagstofu 

Íslands (2008 

) þá hefur söfnum fjölgað jafnt og þétt og fjöldi gesta þeirra hefur margfaldast á 

undanförnum áratug. Árið 1995 var samanlagður fjöldi byggða- og söguminjasafna 63 

en árið 2006 taldist hann vera 107 sem samkvæmt því þýðir að slíkum söfnum hefur 

fjölgað um 44 á rúmum áratug eða um 70 af hundraði. Samanlagður gestafjöldi 

byggðasafna og söguminjasafna var alls tæp 262 þúsund árið 1995 en árið 2006 (sem er 

síðasta árið sem gefið er upp hjá Hagstofu Íslands) voru þeir yfir 731 þúsund sem er 

nálægt þreföldun gesta á rúmum áratug. Af þessum tölum að dæma er óhætt að halda 

því fram að áhugi á söfnum er mikill og fer vaxandi sem undirstrikar ennfremur 

mikilvægi þeirra í samfélaginu. 

 Starfsemi safna hefur í för með sér margvíslegan ábata fyrir þjóðfélagið: 

menningarlegan, stjórnmálalegan og efnahagslegan. Til að mynda eru söfn mikilvægur 

þáttur í því að laða að ferðamenn; en ferðamannaþjónusta orðin ein mikilvægasta 

atvinnugrein hér á landi en samkvæmt Hagstofu Íslands (2010) var hún árið 2008 fimm 

prósent vergrar landsframleiðslu. „Alþjóðleg ferðamennska og hinn mikli efnahagslegi 

hagnaður sem henni fylgir eru nú ein helsta ástæða fyrir fjárfestingu í söfnum og 

safnastarfi um allan heim.“ (Ambrose og Paine, 1998, 2). Þá gegna söfn mikilvægu 

hlutverki við að gæta menningar- og fortíðararfs þjóða og færa þekkingu á milli 

kynslóða. „Í upplýsingasamfélagi nútímans felst sú hætta að við missum sjónar á 

samhengi hlutanna. Söfn og sýningar geta boðið vettfang fyrir upplifun og opna 

umræðu um samhengi hlutanna, þar sem rætur nútímans eru raktar til fortíðar og 

þekkingu er miðlað til að hjálpa okkur að endurheimta hæfileikann til forvitni og 

undrunar.“ (Griefahn, 2001, 12). 
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 1.2. Sýning sem miðlunarleið 

Þjóðminjasafn Íslands er höfuðsafn á sviði þjóðminjavörslu. Í fimmtu grein safnalaga 

(nr.106/2001) segir að höfuðsöfn kalli eftir safnastefnu þeirra safna sem starfa á þeirra 

sviði. Höfuðsafn mótar síðan heildarstefnu fyrir safnasviðið á fjögurra ára fresti. Í 

lokadrögum Safnastefnu á sviði þjóðminjavörslu 2010-2014 er bent á mikilvægi þess að 

söfn setji sér rannsóknamarkmið í starfi sínu (Þjóðminjasafn Íslands, 2010, 19). Þar er 

einnig bent á að hafa eigi samhengi safnastarfs að leiðarljósi þegar kemur að 

stefnumótun og starfsemi innan safna; er í því sambandi átt við hvernig hin fimm 

burðarhlutverk faglegs safnastarfs: söfnun, skráning, varðveisla, rannsóknir, og miðlun 

hvíla hvert á öðru. (Þjóðminjasafn Íslands, 2010, 12). 

 

Rannsóknarstarf minjasafna hefst með mótun þeirra markmiða sem ráða söfnun muna og 

heimilda um menningarminjar og heldur áfram er upplýsingum er safnað og þær 

skrásettar. Það leggur grunn að áframhaldandi rannsóknum og túlkunum. 

Rannsóknaráfanga lýkur oft með túlkun efnisins, hvort sem það er í formi sýningar, 

ritverks eða annarri miðlun... (Þjóðminjasafn Íslands, 2010, 19). 

 

Sýning er hin hefðbundna leið safna til að kynna niðurstöður rannsóknar og miðla 

þekkingu um meðal annars menningararf, menningu og samfélag. En jafnvel hin 

metnaðarfyllsta sögusýning nær aldrei segja meira en hálfan sannleikann þrátt fyrir 

góðan vilja sýningarstjóra og sýningarteymis hans (Buckley, 1996, 50). Mikilvægt er að 

sýningar endurspegli söfnunarstefnu viðkomandi safns (Þjóðminjasafn Íslands, 2010, 

20).  

 Við gerð sýningar er vert að hafa í huga eitt af megin markmiðum Safnastefnu á 

sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2010-2014 sem er „Vönduð miðlun og fræðsla með 

aðgengi fyrir alla að leiðarljósi“ (Þjóðminjasafn Íslands, 2010, 8). Bent er á fimm leiðir 

til að ná þessu markmiði (Þjóðminjasafn Íslands, 2010, 20). Sú fyrsta leggur áherslu á 

að aðgengi sé gott; og er þá bæði átt við aðgengi að byggingum sé gott og að fróðleikur 

sé aðgengilegur fyrir alla óháð aldri, menntun eða uppruna. Þar geti stórt og skýrt letur 

hjálpað mikið, hljóðleiðsögn, texti á fleiri tungumálum og jafnvel bæklingur með 

blindraletri. Önnur leið er að miðlun sé byggð á rannsóknarniðurstöðum; að faglegum 

aðferðum sé beitt við túlkun og miðlun á heimildum þar sem fleiri sjónarmið fá að 

heyrast. Þriðja leiðin er notkun margvíslegra miðlunaraðferða  eftir því sem passa þykir 
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og fjárráð leyfa; er í því sambandi sérstaklega bent á nýja möguleika og nýja tækni í 

miðlunarleiðum sem söfn eru sérstaklega hvött til að kynna sér og nýta. Fjórða leiðin 

felur í sér áherslu á vandaða og fjölbreytta safnfræðslu fyrir skóla og almenning, þar 

með talið hópa með sérþarfir. Fimmta leiðin er markvisst kynningar- og markaðsstarf og 

er kvatt til þess að söfn vinni saman í því að koma sér á framfæri því það geti bæði verið 

hagkvæmara og áhrifaríkara. Slík markaðsstefna á að leggja áherslu á að kynna hlutverk 

safna og þá þjónustu sem þau veita í þágu almennings. 

 Sýningar þarf að hanna með þarfir sýningargesta í huga. Sé það ekki gert er hætt 

við að framsetningin verði of flókin og ítarleg með þeim árangri að efnið er ekki 

aðgengilegt fyrir hinn almenna safngest. Því miður eru enn til dæmi um þetta eins og sjá 

má á sýningum sem staðið hafa lengi óbreyttar og settar voru upp meira í ætt við eins og 

um opna geymslu væri að ræða fyrir grúskara (Eggert Þór Bernharðsson, 2003). Slíkar 

sýningar benda til þess að safnfræðingar séu frekar að búa til sýningar fyrir starfsbræður 

sína í stað þess að sinna lögbundnu hlutverki sínu sem er að miðla til almennings (sbr. 

orðunina „opin almenningi“ eins og sagt er í fyrstu línu í 4. gr. safnalaga.). Enda má 

gera ráð fyrir að fjárstyrkir hins opinbera til stuðnings við rekstur menningarstofnana 

séu almennt veittir með því sjónarmiði að starfsemi þeirra gagnist sem flestum. Söfn 

gera sér betur grein fyrir því en áður að það eru hin samfélagslegu afnot safna sem 

réttlæta stuðning og fjárfestingu í þeim, hvort sem um er að ræða opinbera styrki eða 

einkastyrki (Hooper-Greenhill, 1999, 3).  

 

 1.3. Sýningarstjórn 

Hlutverk sýningarstjórans er vandasamt ekki síst í ljósi þeirrar miklu ábyrgðar sem felst 

í því að velja hvað fær að vera með á sýningu og hvað ekki. Sýningarstjóri á að öllu 

jöfnu síðasta orðið í þeim efnum og því má segja að sýningin sé í raun hans túlkun á 

umfjöllunarefninu; hans sýn á einhverja sögu. Með því býr sýningarstjóri og starfsfólk 

safna (safnafólk) sem ákveður söfnunarstefnu safnsins í raun söguna til. Með því að 

velja einn grip fram yfir annan, ræður safnfólk hvaða minningum er haldið á lofti og 

hverjum er gleymt (Kavanagh, 2000, 98). Safnafólk á samkvæmt þessu drjúgan þátt í að 

varðveita og móta söguna og felst í því mikið traust sem ekki má bregðast. Vissulega er 

það að miklu leyti undir sýningarstjóra og öðru starfsfólki safnsins komið hvernig til 

tekst með að segja frá liðinni tíð en ekki má gleyma því að þar hafa tengsl gesta við 

safnið líka sitt að segja. Safngestur sem virðir fyrir sér safngripi, leikmynd og les texta á 
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sýningu dregur sínar ályktanir sem blandast við túlkun safnfólksins sem saman mynda 

eina heildarmerkingu (Kavanagh, 1996, 2). 

 Safnafólk ætti ekki að gera sér miklar væntingar um áhuga safngesta; segja má að 

megin hlutverk þess felist í því að gæta menningararfsins þrátt fyrir meint áhugaleysi 

almennings (Buckley, 1996, 49). Þó ber að fara gætilega í að tala um áhugaleysi 

almennings því fólk getur haft almennan áhuga en treystir sérfræðingum fyrir 

smáatriðunum (Buckley, 1996, 50).  

 Söfn eru almennt meðvituð um að allar hugmyndir um það sem liðið er, eru þeim 

annmörkum háðar að þær geta aldrei verið alveg hlutlausar; heldur litast þær 

óhjákvæmilega af þeim sem segir frá, bakgrunni hans og menningu. Það breytir því ekki 

að sýningarstjóra og öðru starfsfólki safnsins ber að vera trú sannleikanum og ekki 

freistast til að búa til ýkjusögur eða sögur sem fólk vill heyra til þess eins að auka 

aðsókn. Fræðilega og „praktískt“ séð á að vera hægt að miðla sögu á söfnum sem er trú 

sannleikanum og leitar jafnframt að honum (Buckley, 1996: 44). Því þó svo miðlun á 

sýningu sé alltaf að einhverju leyti túlkun á einhverjum hlut eða liðnum atburði, og 

jafnvel ágiskun, þá getur hún tæpast verið hreinn skáldskapur, því sá sem túlkar og 

miðlar er að öllu jöfnu undir smásjá sérfræðinga sem rannsakað hafa efnið í þaula 

(Buckley, 1996: 47). 

 Hönnun sýninga er ýmist í höndum safnafólks eða fengnir eru menntaðir hönnuðir 

til starfans. En hver svo sem tekur að sér starfann þarf að fá skýr fyrirmæli um það til 

hvers er ætlast svo hægt sé að ná settum markmiðum. Slík fyrirmæli eru forsenda fyrir 

því að vel takist til með sýningu og að hún standist væntingar sem gerðar eru til hennar. 

Í fyrra hefti bókarinnar Grunnatriði safnastarfs eftir Ambrose og Paine (1998, 114) er 

lögð áhersla á það að sýningarstjóri eða aðstandendur sýningar geri hönnuði ítarlega 

grein fyrir „innihaldi og markmiðum hinnar áformuðu sýningar“ áður en hann tekur að 

sér verkefnið (sjá nánar í kafla um hönnun sýninga). Hönnuði er gjarnan kennt um þegar 

sýning veldur vonbrigðum; en raunar er það „ólíklegt að um mistök hönnuðarins sé að 

ræða, líklegra er að starfsmönnum safnsins hafi mistekist að gera næga grein fyrir 

óskum sínum.“ (Ambrose og Paine, 1998, 114). 

  

1.4. Tónlistarsafn Íslands 

Í byrjun árs 2009 var gerður samningur á milli Menntamálaráðuneytis og bæjarstjórnar 

Kópavogs um fjárhagslegan stuðning ríkisins við Tónlistarsafn Íslands sem hugað var 
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að stofnað yrði í Kópavogi og rekið sem ein af stofnunum þess. Það var síðan á 

vordögum það sama ár sem safnið var opnað að viðstöddum menntamálaráðherra 

Katrínu Jakobsdóttur. Safnið er til húsa á Hábraut 2, Kópavogi. Samningurinn þessi 

kveður á um að Menntamálaráðuneyti greiði, með fyrirvara um samþykki Alþingis, 30 

milljónir króna í stofnkostnað safnsins auk 40% rekstrarkostnaðar. Árið 2009 var 

reiknað með að árlegur opinber styrkur yrði samtals 16 milljónir króna á ári: 6, 4 

milljónir króna frá ríkinu og 9, 6 milljónir króna frá Kópavogsbæ. 

Tónlistarsafn Íslands er eins og önnur söfn bundið ákvæðum safnalaga nr. 106/2001 og 

eftirlit með safninu er á vegum safnaráðs (sjá 5. gr. samnings í viðauka I). Lista- og 

menningarráð Kópavogs fer með stjórn Tónlistarsafns Íslands en yfirstjórn þess er í 

höndum menntamálaráðuneytisins. Forstöðumaður er Bjarki Sveinbjörnsson og er hann 

jafnframt eini fastráðni starfsmaður safnsins. 

Um hlutverk Tónlistarsafns Íslands segir í annarri grein endurskoðaðrar stofnskrár: 

Safnið skal starfa í almannaþágu og stuðla að miðlun sögu íslenskrar tónlistar, safna 

heimildum og gögnum um íslenska tónmenningu og stunda rannsóknir á sögu íslenskrar 

tónlistar og tónminja. Safnið skal starfa eftir mótaðri söfnunar- og sýningarstefnu sem 

miðar að því að varpa ljósi á og efla þekkingu, skilning og áhuga almennings á sögu 

íslenskrar tónlistar og skal í þeim tilgangi leita samstarfs við aðrar stofnanir sem varðveita 

tónminjar í samræmi við lögbundið eða hefðbundið hlutverk sitt. 

Markmið Tónlistarsafnsins er að: skrá og halda utanum sögu íslenskrar tónlistar frá 

upphafi í hvaða formi sem er; rannsaka og hvetja til rannsókna á sögu íslenskrar 

tónlistar og tónminja; miðla sögu íslenskra tónlistar innan sem utan veggja safnsins; 

vera til ráðgjafar við áhugasama um íslenska tónlist og vörslu á hljóðritunum. 

(Endurskoðuð stofnskrá Tónlistarsafns Íslands, 2009 sjá nánar í viðauka I). 

 1.5. Hönnun sýninga 

Í þessum kafla verður aðferðafræði sýningargerðar rakin miðað við fyrstu fjögur skeið 

hennar: I - Grunnhugmynd (e. Concept), II - Hönnun (e. Design), III - Verkáætlun (e. 

Planning), IV - Framleiðsla (e. Production). En lokaskeiðið sem felst í sjálfri 

framkvæmdinni (e. Implementation) verður tekið fyrir í sérkafla en hann fjallar um 

hagnýtt og raunverulegt verkefni: gerð sýningar um Sveinbjörn Sveinbjörnsson (1847-

1927) tónskáld. Eftirfarandi tvö rit mynda saman helsta kenningagrunn kaflans: 
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Handbókin Designing Exhibitions/Ausstellungen entwerfen (hönnun sýninga) eftir 

sýningarhönnuðina Aurelia Bertron, Ulrich Schwarz og Claudia Frey (2006) og fyrra 

hefti bókarinnar Grunnatriði safnastarfs (e. Museum Basics) eftir Timothy Ambrose og 

Crispin Paine (þýð.1998) sem ritað var að tilstuðlan ICOM, Alþjóðasafnaráðs safna, en 

þetta rit er enn sem komið er eina safnahandbókin sem til er á íslensku.  

 

1.5.1. Skeið I: Grunnhugmynd 

 Fyrsta skrefið fyrir undirbúning sýningar er að stofna sýningarteymi. Í því ætti 

helst að vera safnvörður, forvörður, safnafræðari, öryggisfulltrúi, forstöðumaður 

safnsins og hönnuður (Ambrose og Paine, 1998, 120). Í tilfelli lítilla safna eru það 

gjarnan aðeins einn eða tveir sem sjá um alla þætti í gerð sýningar. Sýningarteymið er 

ábyrgt fyrir því öllum þáttum sýningargerðarinnar. Hagsmunaaðilar safna og sýninga 

eru gestir þeirra, styrkjendur og starfsmenn en sjónarmið þessara aðila hvað varðar 

stefnu safnins og hlutverk geta verið mjög ólík. Ef um er að ræða viðamikla sýningu er 

æskilegt að halda stóran fund með sýningarteyminu og sérfræðingum á umræddu sviði 

svo sjónarmið sem flestra komi að mótun grunnhugmyndar og þeirri nálgun sem beitt 

verður í sýningunni (Bertron o.fl.,  2008, 14, 19). 

 Sýning er eins og rannsókn að því leyti að tilgangur hennar og afmörkun efnis 

þarf að vera skýr og spurningarnar sem sýningunni er ætlað að svara þurfa að vera ljósar 

strax frá upphafi áður en hafist er handa við gerð hennar. Skýr grunnhugmynd að baki 

sýningu gerir grein fyrir þema sýningar; hún er grunnur fyrir allar ákvarðanir hvað 

hönnun snertir (Bertron o.fl., 2006, 22). Tim Caulton heldur því fram að það sem ræður 

mestu um árangur sýningar velti á markmiðum hennar og að þau séu sett með 

markhópinn í huga (1998, 39). Beverly Serrell rithöfundur og safnaráðgjafi segir að til 

að gera góða sýningu þurfi hugmyndin að baki hennar að vera góð (1996, 1). Hún talar 

um „The Big Idea“ í þessu sambandi sem á íslensku mætti þýða sem hin „stórkostlega 

hugmynd“ til að leggja áherslu á vægi hennar í þessu samhengi. „Stórkostleg hugmynd 

skýrir frá og afmarkar eðli og tilgang sýningar, og leggur auk þess fram vel skilgreind 

markmið en með hjálp þeirra má síðar meta hvort tilætluðum árangri hafi verið náð.“ 

(Serrell, 1996, 1). Leiðarljós sýningar er ekki yfirskrift sýningar heldur ætlað fyrir 

sýningarteymið sem hjálpartæki við að leggja línurnar og greina hvaða efni heyrir til og 

hvað ekki. Allir hlutar sýningar verða að uppfylla markmið leiðarljóssins að öðrum 

kosti eiga þeir ekki heima í henni. Leiðarljósið verður að vera hægt að setja í orð með 



17 
 

einni einfaldri setningu eða yfirlýsingu sem segir skýrt og afmarkað frá tilgangi og eðli 

sýningar. Setningin má ekki vera óræð og margsamsett, en hún á að innihalda geranda, 

aðgerð og afleiðingu. Stórkostleg hugmynd er stór að því að hún hefur einhverja 

mikilvæga þýðingu fyrir mannlegt eðli. Þess vegna er hún það fyrsta sem teymi 

sýningar á að skrifa í sameiningu áður en hafist er handa (Serrell, 1996, 1). 

 Þegar grunnhugmyndin er ljós er hafist handa við að rannsaka umfjöllunarefnið og 

draga fram þá muni og það efni sem uppfyllir skilyrði leiðarljóssins og styður þann 

boðskap sem sýningunni er ætlað að miðla. Mikilvægt er að gefinn sé góður tími til 

rannsókna enda byggir öll safnavinna á gæðum þeirrar fræðimennsku sem hún er 

grundvölluð á, en rannsóknir er sá þáttur sem oftast er skorinn niður (Ambrose og 

Paine, 1998, 121). „Hvert verkefni hvílir á ítarlegri rannsókn á umfjöllunarefninu, skýrri 

nálgun hönnunar og sannfærandi uppbyggingu verkefnisins.“ (Bertron, Schwarz og 

Frey, 2008, 12).  

 

 Upphafsmat og gerð hönnunarfyrirmæla. Hönnuður þarf að fá ítarlegar 

upplýsingar um innihald og markmið sýningar áður en hann getur hafist handa. Þær 

upplýsingar þurfa að innihalda svör við sex grunnspurningum sem kalla má háin sex: 

Hvers vegna? - Hvað? - Hvar? - Hvenær? - Hverjir - Hve mikið? (Ambrose og Paine, 

114-115).  

 Hvers vegna: Til að mynda þarf yfirskrift sýningar og leiðarljós hennar að vera 

ljóst. Eins þarf að vera ljóst hver tilgangur sýningar er og hvaða markmiðum hún á að 

þjóna hvort sem er menningarlegum, heimspekilegum sem kennslufræðilegum. Best er 

ef slík lýsing er sett fram í stuttum og hnitmiðuðum texta svo ekkert fari á milli mála. Þá 

þarf að tilgreina hver mismunandi þemu sýningar eru og titlar á þeim. 

 Hvað: Áríðandi er að vita hvað sýning á að standa lengi því það skiptir miklu máli 

varðandi val á efni og gæðum þess fer eftir því hversu lengi sýning á að standa. Þá þarf 

að vera ljóst hvort um er að ræða fastasýningu, víkjandi sýningu eða farandsýningu. En 

hvert þessara sýningaforma hefur mismunandi þarfir. Fasta sýning er sýning sem áætlað 

er að standi í nokkur ár jafnvel áratugi. Umgjörð slíkrar sýningar þarf að vera mun 

sterkari og vandaðri til þess að hún þoli að standa í langan tíma með þeim ágangi sem 

því fylgir. Víkjandi sýning er sýning sem sett er upp á stað þar sem einnig er nýttur í 

annarskonar tilgangi eins og til dæmis fyrirlestrahalds, tónleika eða hanastélsboða svo 

einhver dæmi séu nefnd; það kallar á að hægt sé að ýta sýningu alveg til hliðar eða að 
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minnsta kosti hluta hennar svo pláss sé nægjanlegt fyrir stóla og jafnvel borð. Farand 

sýning er svo sýning sem hægt er að taka auðveldlega niður og flytja á annan 

sýningarstað án þess að mikil hætta sé á því að hún skemmist við það og eins að auðvelt 

sé að aðlaga hana að öðru sýningarrými. Hönnuður og sýningarteymið þarf sömuleiðis 

að fá nákvæmar upplýsingar um allt það efni sem á að vera á sýningunni. Hvort þar sé 

aðallega um myndir og texta að ræða eða hvort áherslan er einkum á muni eða sitt lítið 

af hverju. Þá þurfa að liggja fyrir upplýsingar um hvernig muni er að ræða, hvort þeir 

eiga að vera í skápum eða hillum, hvort þeir þurfa sérstakar verndandi 

umhverfisaðstæður. 

 Hvar: Útvega þarf teikningu af safninu og sýningarrýminu sjálfu, stærð þess í 

fermetrum og lofthæð en á henni þurfa allar takmarkanir er varða raflagnir, glugga, 

aðgengi, brunaútganga og svo framvegis að sjást skýrt og greinilega svo hægt sé að gera 

ráð fyrir þeim í allri hönnun. 

 Hvenær: Tímaáætlun þarf að liggja fyrir með upplýsingum um tímamörk, og 

þegar um viðamikið verk er að ræða sem margir koma að er mikilvægt að gera grein 

fyrir hverjum þætti, tímamörkum hans og ábyrgðarmanni. 

 Hverjir: Ákvörðun um fyrir hverja sýningin á að vera, og hvort hún á að höfða til 

breiðs hóps eða þröngs þarf að liggja fyrir í byrjun verkefnisins.  Hve mikið: 

Æskilegt er að á þessu stigi liggi fyrir fjárhagsáætlun þar sem skýrt kemur fram hvað 

miklu fé er áætlað í hvern hluta sýningarinnar og hver mun standa straum af þeim 

kostnaði. Hönnuður getur þá metið hvort það sé nægjanlegt til þess að ná þeim 

markmiðum sem sett hafa verið fyrir sýninguna og eins hvaða gæðum er hægt að ná. Þá 

getur hönnuður gert athugasemdir við þá annmarka sem kunna að vera á fjárhagsáætlun. 

Þetta upphafsmat á háunum fimm er í samræmi við kenningar Ambrose og Paine í fyrra 

hefti bókarinnar Grunnatriði safnastarfs (1998, 114-115, 120-121) og við kenningar 

Bertron, Schwarz og Frey (2008, 12).  

 Árangur sýningar veltur á því að samræmis sé gætt í allri hönnun hvað 

framsetningu, form og innihald hennar snertir. Þannig ræður hugmyndafræðileg nálgun 

hönnuðar á viðfangsefni sýningar úrslitum um gæði lokaútkomunnar enda er hún sá 

grunnur sem sýningargerðin hvílir á (Bertron o.fl., 2006, 19).  

 Uppbygging. Til að gera sýningu aðgengilega fyrir sýningargesti þarf uppbygging 
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hennar að vera skýr og rökrétt. Sýningarteymið þarf að gera það upp við sig hvernig 

best er að koma efninu á framfæri svo það nái til sýningargesta. Leiðir til þess eru að 

skipuleggja framsetningu efnisins í samræmi við tiltekna reglu eða snið. Tvö snið eru 

einkum notuð í þessu sambandi: tímasnið (e. chronological), en þá er sagan rakin í 

tímaröð og gestum gert ljóst hvaða leið þeir eiga fylgja um safnið, og þemasnið (e. 

thematic) en þá er sögunni skipt í ákveðin þemu eftir innihaldi. Kostir við tímasnið er að 

„þar er hægt að skynja breytingar á ólíkum sviðum í tímasamhengi og fá tengingar við 

aðra þætti sögunnar“ á móti er hætta á því að innra samhengi verði óljóst vegna þess 

hve langt getur liðið á milli umfjöllunar um einstaka þætti (Eggert Þór Bernharðsson, 

2003, 27) og eins getur sýning í tímaröð verið tilbreytingarsnauð (Bertron, o.fl., 2006, 

24). Kostur við þemasnið er „að þar fæst yfirlit yfir þróun“ (Eggert Þór Bernharðsson, 

2003, 27) en á móti getur verið erfitt að fá skýra heildarmynd af viðfangsefninu. (Eggert 

Þór Bernharðsson, 2003, 27; Bertron, o.fl., 2006, 24). Niðurstaðan verður gjarnan sú að 

nota einhverskonar málamiðlun þar sem þemasniði er fylgt en reynt að hafa hana í 

tímaröð eins og kostur er (Eggert Þór Bernharðsson, 2003, 27). Bertron o.fl.(2006, 24) 

benda á að hin nýja hönnun nálgist slík framsetningar vandamál sem tækifæri til að 

draga fram innihaldið og flókin innbyrðis tengsl þess, með því til dæmis með gerð 

einskonar eyja þar sem áherslan er lögð á tengslanetið þeirra á milli og mundi það falla 

undir samverkandi snið (e. synergetic). 

 Markmiðssetning. Einn mikilvægasti hluti þessa fyrsta skeiðs er að gera 

nákvæma grein fyrir þeim markmiðum sem ætlað er að ná með verkefninu. Góð leið til 

þess er að semja strax fréttatilkynningu sem fara á í helstu fjölmiðla fyrir sýninguna því 

hún er eins og inngangur fyrir verkefnið í heild og segir frá því helsta er hefur með gerð 

sýningarinnar að gera. Bertron o.fl. benda á að meta eigi hönnun út frá gæðum, endingu, 

virkni og fegurð. Í því sambandi er horft til eftirfarandi þátta:  

Umfang verkefnis, stærð þess og skipting  

Dreifing hluta og heildarsamræmi  

Uppbygging og gæði - hér þarf að skissa upp: gönguleið, hornréttar teikningar, 

sviðsmynd frá mismunandi sjónarhornum og grunnteikningu.  

Glæsileika, útlits og jafnvægis sé gætt hvað hæð og breidd snertir, og breidd og lengd. 

Samstilling, samræmi (heildarmyndin sé gædd sama blæ), hvaða hlutföll eru valin og 
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hver innbyrðis tengsl einstakra hluta eru innan heildarinnar. 

Áferð og yfirbragð sé fallegt og gallalaust, samræmis sé gætt í listrænum stíl með 

virðingu fyrir hefðum. 

Viðeigandi svæðis- og efnisdreifingu: hvort val á leiðum í því sambandi muni leiða til 

þess að markmiðum verði náð (2006, 28-29). 

1.5.2. Skeið II: Hönnun 

Hlutverk hönnuðar felst í því að miðla boðskap sýningar til sýningargesta á sem 

auðskiljanlegastan hátt (Caulton, 1998, 40). Hönnuðurinn Lizza May David deilir með 

lesendum bókarinnar Exhibition Design hugmyndum sínum varðandi hönnun. Þær eru í 

stuttu máli þessar: Hönnun felur í sér uppsprettu hugmynda sem eru rissaðar á blað og 

mótaðar í líkön. Á undirbúningsskeiðinu er hráefninu safnað saman að því loknu tekur 

við það sem kalla má meðgönguskeið en á því skeiði eru hugmyndir þróaðar áfram og 

prófaðar; hismið er skilið frá kjarnanum. Hismið (þær hugmyndir sem ýtt var til hliðar) 

endurnýtist síðan í nýjar hugsanir. (David, 2006, 34-35). Hönnun er fyrst og fremst 

vitsmunalegt vinnuferli þar sem leitast er við að setja hugmyndir í fast mót en til þess 

eru jafnt notaðar orðskýringar sem myndmál; dæmi um slíkt eru skissur, teikningar, 

útlínur og líkön sem gerð eru til þess að hægt sé að sjá hvernig og hvort hugmyndirnar 

virka í sýningarrýminu (Bertron o.fl., 2007, 36). 

 Ambrose og Paine nefna að mikilvægt sé að hönnuður og sýningarteymi ræði 

hönnunarfyrirmælin svo ekkert fari á milli mála varðandi til hvers er ætlast af hönnuði 

(1998, 121). Að þeim umræðum loknum hefst hugmyndavinna hönnuðar, en fyrsta 

skrefið í því er rannsókn á sýningarsvæðinu. Við það fær hönnuður tilfinningu fyrir 

húsnæðinu og þá kvikna fyrstu hugmyndir að hönnun rýmisins sem hann síðan skissar 

niður á blað til að sjá hvort þær virka og eins til að þróa þær áfram og koma þeim á 

framfæri við aðra. Hugmynd verður þannig ekki raunveruleg fyrr en búið er að koma 

henni á myndrænt form og þá er eins og hún lifni við. Skissur eru eðli sínu samkvæmt 

ekki nákvæmar teikningar og ekki ætlaðar sem slíkar. Mikilvægur eiginleiki skissa er að 

þær sýna kjarna hugmyndar án þess að hefta ímyndunaraflið og án þess að eyða þurfi 

miklum tíma í að vinna nákvæmlega útfærðar teikningar (Bertron, 2006, 37). Skissur 

leiða svo af sér aðrar skissur og nýjar hugmyndir að útfærslum sem gerist síður þegar 

horft er á raunteikningar þar sem allt er niður neglt. Þegar farið er að vinna hugmyndir í 

tölvuforriti þá geta ýmsir annmarkar komið í ljós en jafnframt hugmyndir að nýjum 
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lausnum. Samkvæmt Bertron o.fl. er hlutverk skissa að sýna: 

• Virkni og verkstig 

• rými og hluti 

• gólfskipulag  

• mismunandi sjónarhorn og deildaskiptingu 

• grafísk framsetning  

• athugasemdir með myndmáli  

• lýsing á gönguleiðum 

• merkingar 

• grunn fyrir umræður 

• skýringar og gögn (2006, 38). 

 

Þegar búið er að fullvinna skissur og teikningar er æskilegt að búa til líkan  sem sýnir á 

raunhæfan og áþreifanlegan hátt hvernig hönnunin kemur til með að líta út í 

sýningarrýminu. Tilgangurinn með því er að kanna áhrif hönnunar í sýningarrýminu og 

hvernig hún blasir við sýningargestum (Bertron o.fl. 2006, 60). Einnig er æskilegt að 

prófa hönnunina á forsýningargestum til að fá viðbrögð frá þeim (Ambrose og Paine, 

1998, 122). Öll hönnun þarf að taka mið af stærð gesta og sjónarhæð þeirra og því er 

mikilvægt að móta litla fólk til að setja inn í líkanið. Gæta þarf þess að allir hlutar 

líkansins, þar á meðal sýningargestir, séu hannaðir í réttum stærðarhlutfölllum (Bertron 

o.fl., 2006, 60). Þegar búið er að meta hönnunina og endurbæta eins og þörf var á er 

hægt að vinna nákvæmari kostnaðaráætlun en áður og huga að verkáætlun (Ambrose og 

Paine, 1998,  122). 

 

 1.5.3. Skeið III: Verkáætlun 

 Sýningagerð er flókið ferli sem nauðsynlegt er að halda utanum með gerð 

verkáætlunar. Vinna við slíka áætlun er ekki ósvipað því að gera ferðaáætlun en hana er 

ekki hægt að gera nema vita hvert ferðinni er heitið. Á sama hátt þarf að vera ljóst áður 

en verkáætlun er samin hver tilgangur sýningar er og eins hvaða þýðingu og gildi hún 

hefur (Bertron, 2006, 74). Áríðandi er að verkáætlun sé samin í samráði við alla 

viðkomandi og að þeir skrifi undir hana (Ambrose og Paine, 1998, 122, 126; Bertron, 

o.fl., 2006, 112). Slík áætlun þarf að ná yfir allt tímabilið sem ráðgert er að fari í gerð 

sýningarinnar. Á henni má lesa hvenær áætlað er að vinna ákveðin verk og hver ber 
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ábyrgð á þeim. Verkáætlun veitir yfirsýn yfir öll verk og hvar þau eru stödd. Verkferlar 

eru gjarnan samtengdir þannig ef tafir verða á einu verki þýðir það tafir á verkefninu í 

heild. Góð verkáætlun hjálpar til við að koma í veg fyrir það. En ef tafir verða á verki er 

mikilvægt að leiðrétta verkáætlun í samræmi við það (Ambrose og Paine, 1998, 126). 

Jafnvel þótt ekki sé fyrirfram hægt að gera sér fulla grein fyrir því hvernig hlutirnir 

munu þróast, að þá er mikilvægt að allt sé undirbúið af nákvæmni því það dregur úr 

óvissunni og eykur líkur á að settum markmiðum verði náð (Bertron, o.fl., 2006, 74). 

Góð tímastjórnun er lykilatriði svo komast megi hjá vandamálum í verkferlinu (Bertron 

o.fl., 2006, 112). 

 Grunnuppdráttur og veggjaskipulag. Grunnuppdráttur af sýningarsvæðinu er 

eitt af mikilvægari skjölum við undirbúning sýningar. Með honum má sjá hverjir 

möguleikar og takmarkanir sýningarsvæðisins eru, en rýmið setur óneitanlega vissar 

skorður sem taka þarf til greina í hönnun og uppsetningu sýningarinnar. 

Grunnuppdráttur þarf af þeim sökum að innihalda nákvæmar upplýsingar um ytri og 

innri stærð sýningarsvæða, staðsetningu glugga og dyra, hvar inngangur fyrir gesti er, 

stærð húsgagna í rýminu, og svo framvegis (Bertron, 2006, 88). Grunnuppdráttur 

hjálpar til við ákvarðanatöku varðandi: skipulag eins og skiptingu efnis í mismunandi 

málaflokka eða deildir; staðsetningu svæða og virkni þeirra; uppbyggingu samanber 

hvar á að koma fyrir ljósabúnaði, hljóðkerfum og þess háttar; og uppröðun muna 

(Bertron, 2006, 76).  

Við skipulag og hönnun sýningar þarf að huga að því hvaða leið gestir eiga að fara um 

sýninguna. Best er að haga skipulagi sýningar þannig að það beini gestum rétta leið; að 

öðrum kosti þarf að setja upp þar til gerðar merkingar og leiðbeiningar svo ljóst sé 

hvernig mælt er með að farið sé um sýninguna. Á minni sýningum þar sem fólk fær 

persónulega leiðsögn frá hendi starfsmanns safnsins leysist það af sjálfu sér þegar hann 

fylgir gestum í gegnum sýninguna. Gestaslóðann (e. visitor path way) á að hanna þannig 

að hann leiði gesti um sýninguna á rökréttan hátt og taki mið af uppröðun og tengsl 

sýningarhluta en það hjálpar sýningargestum að tileinka sér viðfangsefnið (Bertron o.fl., 

2006, 102). 

 Teikning af veggjum í réttum hlutföllum og frá réttu sjónarhorni kemur sér vel 

þegar kemur að hönnun, kynningu og framkvæmd. Slík teikning hentar betur en 

grunnuppdráttur til þess að ákveða staðsetningu muna. Á meðan grunnuppdráttur þjónar 

einkum þeim tilgangi að gera grein fyrir rými sýningarsvæðisins, þá þjónar uppdráttur 

veggjaskipulags þeim tilgangi að sjá hvar er best að koma sýningarmunum fyrir. Til 
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þess að hægt sé að gera nákvæman uppdrátt af veggjaskipulagi þarf að taka saman 

ítarlegan lista yfir alla sýningarmuni þar sem fram kemur: stærð og þyngd, númer, 

efnislýsing, varðveisluskilyrði, lýsing á virkni og svo hvaða þema munurinn tilheyrir 

(Bertron o.fl., 2006, 96).  

 

 Hönnun lýsingar. Árangur sýningar veltur ekki síst á því að vandað sé til lýsingar 

bæði hvað varðar forvarnasjónarmið og hvað hönnun snertir. Upplifun og skynjun fólks 

ræðst að miklu leyti af því hvernig ljós fellur á tiltekinn hlut eða svæði og því ætti helst 

að láta sérfræðingi eftir að hanna lýsingu á öllum sýningum (Ambrose og Paine, 1998, 

93). Megin markmið með hönnun lýsingar er að hún styðji við og styrki sýninguna og 

geri þannig upplifun sýningargesta öflugri. (Ehling, 2006, 90). Lýsing verður að vera 

hæfileg miðað við aðstæður og gæta þarf að því að hún skemmi ekki sýningarmuni; er 

það sérstaklega mikið atriði þegar um er að ræða sjaldgæfa muni eins og listmuni og 

antikmuni (Bertron o.fl., 2006, 125; Ehling, 2006, 90). Hönnun lýsingar fer eftir því 

hvar hún á að vera og hvaða tilgangi hún á að þjóna. Sýningarsvæði og sýningarmunir 

þurfa gjarnan á margskonar og flóknum ljósabúnaði að halda til að lýsa upp tiltekna 

hluti og afmarka svæði, slíkur á ljósabúnaður hentar síður við þrif og því þarf yfirleitt að 

hafa annarskonar ljós fyrir þau (Ehling, 2006, 90). Þá er mikilvægt að huga að samspili 

rafmagnslýsingar og dagsbirtu og kanna áhrifin, ekki síst í sambandi við notkun 

myndmiðla eins sjónvarps og skjávarpa, enda getur of mikil birta skemmt fyrir upplifun 

þeirra miðla (sami, 90) og eins geta útfjólubláir geislar dagsbirtunnar skemmt 

sýningarmuni (Ambrose og Paine, 1998, 93). Ekki ætti þó að hverfa frá því að nýta 

dagsbirtuna þar sem hið óbeislaða skin hennar hefur jákvæð áhrif á sýningargesti en 

hana þarf að nýta á skynsaman hátt og gjarnan í bland við rafmagnsljós þar sem 

dagsbirta hentar ekki (Ambrose og Paine, 1998, 93).  Mikilvægt er að ljósgjafi sé aldrei 

í sýningarskápum sjálfum því ljós gefur af sér hita sem skemmir muni (Ambrose og 

Paine, 1998, 94). Annað atriði sem hvað lýsingu varðar er að gæta að því að einfalt sé 

að kveikja og slökkva á öllum ljósum og eins að auðvelt sé að skipta um ljósaperur. 

Allar ákvarðanir er varða lýsingu fyrir sýninguna þarf að ræða í samráði við hönnuð á 

meðan áætlunar- og framkvæmdatímabili stendur.  

  

 Miðlun, margmiðlun og gagnvirk miðlun. Söfn hafa kost á að nota margar 

mismunandi miðlunarleiðir til að kynna safngripi og sögu þeirra. Hugmyndir um 

hönnun og framsetningu á sýningum hafa þróast mikið í gegnum tíðina og er í dag í 
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auknum mæli farið að notast við nýja tækni í formi margmiðlunar til þess að miðla 

þekkingu til sýningargesta. En þó aðferðir og nálgun sýningarhönnuða hafi breyst í 

tímans rás, þá er forsenda góðrar sýningar ekki sú að hún búi yfir nýjustu tækni (Bertron 

o.fl., 2006, 19-20; ).  og lítil söfn ættu að gæta að vali tæknilegra miðla og hafa þá 

þannig að starfsmenn safnsins eigi auðvelt með að halda þeim við (Ambrose og Paine, 

1998, 88). Dæmi um mismunandi miðla á sýningum eru:  

• Þrívíð framsetning í formi líkana er áhrifarík framsetning enda eru líkön 

auðskiljanlegri en kort (Ambrose og Paine, 1998, 88). Þau eru algeng á söfnum og má 

til að mynda sjá á mörgum sjóminjasöfnum í formi endurgerðra báta. 

• Leikmynd, til dæmis sviðsetning á herbergi í upprunalegri gerð eða endurgerð eftir 

bestu heimildum. „Sýningarsvið eru notuð til að sýna gestum hvernig sögulegar 

byggingar voru notaðar, til að gefa innsýn í líf fólks fyrr á tímum kynna aðstæður 

fólks í fjarlægum löndum eða sýna fræga sögulega atburði.“ (Ambrose og Paine, 

1998, 87). Dæmi um það er gerð verbúðar í Síldarminjasafninu á Siglufirði. 

• Gínur og lifandi túlkendur klædd í stíl við umrætt sögusvið. Saltfisksetrið í Grindavík 

notar gínur sem klæddar eru í fatnað vinnandi fólks við saltfiskvinnu. Vandaðar gínur 

sem eru rétt útbúnar geta aukið mjög við túlkun safnsins (Ambrose og Paine, 1998, 

87). 

• Eftirgerðir af sýningarhlutum er góð leið til þess að leyfa fólki að þreifa á hlut og fá 

aukna tilfinningu fyrir honum enda er yfirleitt ekki hægt að leyfa fólki að snerta 

upprunalega sýningarmuni vegna forvarnasjónarmiða. Slík eftirgerð er sérstaklega 

mikilvæg fyrir sjónskerta, blinda og börn sem hafa ríka snertiþörf. 

• Kvikmyndir hvort sem er unnar heimildamyndir eða styttri brot með upptökum af 

raunverulegum atburðum. Dæmi um slíkt er að finna á nýja sögusetrinu á Hólum um 

íslenska hestinn og á Saltfisksetrinu í Grindavík. 

• Hljóðrit með gömlum eða nýjum upptökum þar sem fólk er að spjalla eða segja frá en 

dæmi um það er að finna í sýningu Þjóðminjasafnsins Þjóð verður til. 

• Hljóðrit með upptökum með tónlist eða umhverfishljóðum. Til þess eru notaðir 

hátalarar þar sem sami hljóðkaflinn hljómar í sífellu eða hátalarar sem gestir kveikja 

sjálfir á. Saltfisksetrið í Grindavík er dæmi um setur sem notar umhverfishljóð en þar 

hljómar mávagarg og sjávarhljóð til að skapa rétta stemningu og auka upplifun. 

• Hljóðleiðsögn sem leiðir gesti í gegnum sýninguna er „árangursrík aðferð við 

framsetningu og hefur marga kosti lifandi leiðsögumanns...“ (Ambrose og Paine, 

1998, 89). 
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• Lifandi leiðsögn safnvarðar. 

• Textar sem segja frá sögunni í grófum dráttum og þá gjarnan í samspili við þá muni 

sem er að finna nálægt þeim. 

• Ljósmyndir sem gjarnan hafa verið stækkaðar og skýringarmyndir. 

• Sýningarbæklingur og sýningaskrá. 

• Margmiðlun og gagnvirk miðlun. 

 

 Söfn eru í auknum mæli farin að nýta margmiðlun til að miðla efni en henni er 

ekki ætlað að taka við hlutverki hefðbundinna miðla heldur er hér um hreina viðbót að 

ræða (Sauter, 2006, 94). Þó möguleikar þessara miðla hafi ekki alltaf verið nýttir svo til 

fyrirmyndar sé, má segja að það hafi breyst til batnaðar hin síðari ár (Sauter, 2006, 93). 

Með margmiðlun er oftast átt við tölvur sem samþætta ýmsar miðlunarleiðir í formi til 

dæmis leikja sem krefjast þátttöku sýningargesta (Einar Örn Þorvaldsson, 2003). 

Þátttaka gesta er ein megin ástæðan fyrir því að nota nýja og dýra tækni því með 

þátttöku eru gestir sjálfir í beinni samræðu við efni sýningarinnar og þar með líklegri til 

þess að tileinka sér boðskap hennar (Ambrose og Paine, 82). Gagnvirk þátttaka gerir 

gestum sjálfum kleift að upplifa innihald sýningarinnar og tengjast því á dýpri hátt. 

(Sauter, 2006, 93). 

Margmiðlun getur gætt sýningu lífi og aukið skilning á efni hennar og orðið þannig 

mikilvægur hluti af heildinni, þó eftir sem áður séu það hinir raunverulegu munir 

sýningarinnar sem bera hana uppi. Margmiðlun getur veitt yfirsýn, möguleika á 

tjáningu, ítarlegar upplýsingar og einnig verið til skemmtunar (Sauter, 2006, 94). Aðrir 

kostir eru þeir að hægt er að miðla upplýsingum á mörgum tungumálum og eins er 

auðvelt að uppfæra og betrumbæta eins og þarf. Frá fagurfræðilegum sjónarmiðum er 

æskilegt að hlutum eins og lyklaborðum og tölvuskjám, sem eru fylgifiskar hinna nýju 

miðla, sé þannig komið fyrir að það fari sem minnst fyrir þeim (sami, 94). 

 

 Ábyrgð hönnuðar. Gerð sýningar felur í sér utanumhald margra ólíkra verkefna. 

Meðal þeirra verkefna er að leita bestu tilboða í tiltekin verk, gjarnan tæknilegs eðlis. 

Eftirfarandi þættir í framleiðsluferlinu eru á ábyrgð hönnuðar og skal hann leita eftir 

tilboðum í þau verk og gera samninga við verktaka eins og við á: 

Smíði á umgjörð sýningarinnar og uppsetning  

sýningarskápar 

skjávarpar, sjónvörp, tölvur og þess háttar 
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tæknibúnaður sýningar 

grafísk hönnun sýningar 

sýningartextar, merkingar, letur og framsetning texta 

teikningar og myndmál 

kort yfir sýningarsvæði 

ljósmyndir og endurgerðir þeirra, skannanir 

líkön  

prentanir, stækkanir 

bókbinding og innrömmun 

hönnun og uppsetning ljósabúnaðar (Bertron o.fl., 2006, 111). 

 

 Ambrose og Paine benda á að til þess að hönnuður nái markmiðum sýningar að þá 

þurfi fyrirmæli til hans að vera skýr. Fyrir utan svör við grunnspurningunum um háin 

sex sem vikið var að í kafla 1.6.1. (Hvers vegna, hvað, hvar, hvenær, hverjir, hve 

mikið), þarf hönnuður að fá ítarleg fyrirmæli er varðar muni, ljósmyndir og annað 

myndefni, texta með munum, og megintexta. Í þeim fyrirmælum þarf til að mynda að 

taka fram titil sýningar, titil hverrar deildar, hvaða texti á að fylgja hvaða mun, hvaða 

deild munir tilheyra, upplýsingar um forvörslu, aðfanganúmer og sérnúmer muna, 

heildarrúmmál hvers munar og svo framvegis. Reynslan er sú að safnverðir færast 

gjarnan undan að útbúa öll gögn sem þarf við hönnun sýningar en við lok verkefnisins 

„hafa allir verið sammála um að þau hafi reynst hið mesta þarfaþing.“ (Ambrose og 

Paine, 1998, 118). 

 

1.5.4. Skeið IV: Framleiðsla 

 Að loknu hönnunarskeiði tekur við framleiðsluskeið. Þetta tímabil er flókið ferli 

sem byrjar á því að gerð eru smá líkön til að lágmarka áhættu áður en ráðist er í 

framleiðslu á innréttingum í fullri stærð, á þessu tímabili eru einnig hönnuð 

upplýsingasvæði með texta og myndum við hæfi (Bertron o.fl., 2006, 118). 

Lokaþrepið er að koma munum fyrir í sýningarrýminu. Ef um verðmæta og viðkvæma 

muni er að æskilegt að forvörður sjái um það ef hann er ekki til staðar þarf að ráða 

sérfræðing sem vanur eru að meðhöndla slíka muni og þekkir vel öll forvarnasjónarmið 

(Ambrose og Paine, 1998, 124; Bertron o.fl., 2006, 118). 

 Efni og litir hafa mikil áhrif á heildarsvip sýningar og verður þess vegna að vanda 
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valið í þeim efnum. Hvert tímabil sögunnar einkennist af ákveðnum efnum og litavali, 

og það hefur áhrif á sýningarmuni og rýmið umhverfis þá (Beil, 2006, 118). Hvað 

litaval á bakgrunni varðar má segja að hvítir gluggalausir sýningarsalir, sem virtust á 

tímabili vera það sem allir sóttust eftir, eru á undanhaldi sérstaklega þegar kemur að 

sýningum á klassískri list (Bertron o.fl., 2006, 118). Gjarnan er miðað við að 

bakgrunnur sé í aðeins dekkri lit en ljósasti litur þeirrar myndar sem hengja á upp; þá er 

það full réttlætanlegt að velja veggjalit sem endurspeglar tímabil tiltekinna muna (sami, 

118). Óhjákvæmilegt er að þeir sem velja liti og efni fyrir sýningu verði fyrir áhrifum 

frá umhverfinu og taki mið af því og má segja að þau áhrif séu annarsvegar ytri áhrif: í 

hvernig húsnæði sýningunni er komið fyrir; og hinsvegar innri áhrif: frá hvaða tímabili 

munir sýningarinnar eru. 

Hlutverk grafískrar hönnunar hvað sýningar varðar nær einkum til upplýsingasvæða, 

sýningarspjalda og skýringarmiða: fræðandi upplýsingum í myndum og máli sem miða 

að því að veita upplýsingar um það sem ekki má lesa úr sýningarmununum sjálfum. 

Textar og skýringarmyndir eru hefðbundin leið til þess að miðla innihaldi og er ennþá 

mikil áhersla lögð á þann miðil þó um það sé deilt hversu mikið er hægt að leggja á 

sýningargesti í þeim efnum (Bertron, o.fl., 2006, 126, Eggert Þór Bernharðsson, 2003, 

21-22, 45-49). Nútímasýningar bæta þar gjarnan við einhverjum einhverjum nýjum 

miðli allt frá hljóðleiðsögn til flókinna gagnvirkra innsetninga. Hættan við of mikinn 

texta er að gestir sleppi öllum lestri því þeim fallast hreinlega hendur þegar þeir sjá 

heilu dálkana af texta en algengt er að gestir lesi aðeins einn tíunda hluta af lesmáli 

sýningar (Ambrose og Paine, 1998, 105). Prentmál verður að vera þannig að það sé 

auðlesið þaðan sem gestir standa. Algengustu mistökin eru þau að nota of smátt letur, 

smart en ill læsilegt letur, letur sem er of samhangandi og ónógt línubil (Bertron, o.fl., 

2006, 127). „Þannig er samning, hönnun og staðsetning sýningartexta og skýringamiða 

meðal þess erfiðasta en einnig mikilvægasta sem safnstarfsmaður þarf að gera“ 

(Ambrose og Paine, 1998, 105). Af þeim sökum verður textagerð rædd sérstaklega í 

kafla 1.7. en í honum er farið ítarlega yfir kenningar Beverly Serrell og Margareta Ekarv 

um hvernig best er að standa að textagerð á sýningum. 

 

1.5.5. Árangursmæling 

 
 Uppsetning sýningar kostar mikið fé og mikla fyrirhöfn og því er eðlilegt og 
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mikilvægt að kannað sé hvort markmiðum hennar hafi verið náð og boðskapurinn 

komist til skila. Árangursmæling er auk þess leið fyrir safn að réttlæta tilvist sína og 

sína styrkjendum að safnið er að ná markmiðum sínum (Caulton, 1998, 45). En til þess 

að það sé hægt þarf að setja mælanleg markmið fyrir markhópinn er tengjast virkni, 

ánægju, hegðun, tilfinningum, skoðunum og skilningi þeirra (Caulton, 1998, 39). Leið 

til þess er að gera könnun á meðal sýningargesta, fylgjast með sýningargestum inni á 

sýningunni, hvernig þeir fara um sýninguna, hvað lengi þeir stoppa á hverju svæði og 

hvort þeir fylgja eftir settu skipulagi. Og síðast en ekki síst er mikilvægt að kanna hvort 

gestir hafi náð boðskap sýningarinnar. Niðurstöður slíks mats eru ekki bara 

lærdómsríkar fyrir gerð framtíðar sýninga heldur má nýta þær til að gera umbætur á 

núverandi sýningu en gæta þess þó að þær séu innan þess fjárhagsramma sem henni var 

ætlaður. Ambrose og Paine nefna þrjár megingerðir mats: Upphafsmat, mótunarmat (í 

miðju ferli) og lokamat/niðurstöðumat, þeir taka það þó fram að söfn eru frekar nýlega 

farin að beita slíku mati og því er það enn í þróun (1998, 127). Upphafsmat er gert þó 

nokkru áður en sýning hefur verið sett upp. Tilgangur þess er að þróa hugmyndir og 

tillögur að sýningum og þar á meðal tilgang þeirra og bera undir hagsmunaaðila en þeir 

eru markhópurinn, sérfræðingar í efninu og starfsfólk safnsins. Slíkt mat þjónar þeim 

tilgangi að undirbúa gerð sýningar sem best og koma í veg fyrir dýr hönnunar mistök 

(sami, 127). Mótunarmat felst í því að meta árangur sýninga á meðan þær eru enn í 

mótun. Það er gert með því að setja upp einskonar tilraunasýningu úr ódýrum efniviði 

og fá útvaldan hóp sýningargesta til að koma og gagnrýna það sem fyrir augu ber. Sú 

gagnrýni sem kemur þar fram er síðan nýtt í endurbætur á sýningunni. Slíkt mat getur 

sparað mikið fé enda er yfirleitt meiri fyrirhöfn og kostnaður við það að breyta 

sýningum eftir að þær hafa verið opnar (sami, 128). Lokamat fer svo fram eftir að 

sýning hefur opnað og felst það í því að rannsaka hvort markmiðum sýningarinnar hafi 

verið náð. Slíkt mat er hægt að gera með því að fylgjast kerfisbundið með gestum og 

hvernig þeir nota sýninguna og er í því sambandi til að mynda hægt „að teikna kort sem 

sýnir leið gestanna og búa til töflu um hve lengi dvalið er á hverjum stað.“ (Ambrose og 

Paine, 1998, 129). Slíkt mat segir til um vinsældir ákveðinna svæða og þá hvort einhver 

svæði eru sniðgengin. Önnur leið er að taka stöðluð viðtöl við hóp gesta en í því 

sambandi er mikilvægt að semja góðar og hlutlausar spurningar. (sami, 129). 

 

1.6. Kenningar Beverly Serrell 
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Beverly Serrell rithöfundur hefur skrifað áhugaverða bók, Exhibit Labels, um ritun texta 

í sýningum. Serrell hefur víðtæka reynslu á sínu sviði en hún hefur um langt skeið verið 

sýningarráðgjafi við söfn á sviði lista, sögu, náttúrufræði, vísinda og einnig dýragarða 

og sjávardýrasafna. Skrif Serrell um hvernig á og hvernig á ekki að skrifa sýningartexta 

gögnuðust vel við skrif sýningartexta fyrir sýninguna um Sveinbjörn Sveinbjörnsson. 

Hér verður sagt frá þeim fræðum í meginatriðum, og þar sem þau vísa öll í sama 

höfundinn og sömu bókina verður látið nægja að nefna aðeins blaðsíðutöl, nema í fyrstu 

tilvitnun og eins í beinum tilvitnunum. 

 

1.6.1. Hvað á að skrifa um í sýningartextum? 

Forsenda alls er stórkostleg hugmynd. Áður en farið er af stað með undirbúning nýrrar 

sýningar þarf að vera ljóst hver hin stóra hugmynd á bak við sýninguna er. Serrell kallar 

hana „The Big Idea“ eða hin stórkostlega hugmynd en hún „skýrir frá og afmarkar eðli 

og tilgang sýningar, og leggur auk þess fram vel skilgreind markmið til að meta 

árangurinn.“ (1996, 1). Slík hugmynd er leiðarljós sýningar sem hjálpar til við að leggja 

línurnar og greina hvaða efni heyrir til í sýningunni og hvað ekki. Leiðarljósið, það er 

hina „stórkostlegu hugmynd“, verður að vera hægt að setja í orð með einni einfaldri 

setningu eða yfirlýsingu sem segir skýrt og afmarkað frá tilgangi og eðli sýningarinnar. 

Setningin má ekki vera óræð og margsamsett, en hún á að innihalda geranda, aðgerð og 

afleiðingu. Slík setning er ekki yfirskrift sýningar heldur leiðarljós fyrir sýningarteymið 

í öllu sem við kemur sýningunni. Þetta þýðir að allir hlutar sýningarinnar verða að 

uppfylla markmið leiðarljóssins að öðrum kosti eiga þeir ekki heima í henni. Stórkostleg 

hugmynd er stór að því að hún hefur einhverja mikilvæga þýðingu fyrir mannlegt eðli. 

Þess vegna er hún það fyrsta sem teymi sýningar á að skrifa í sameiningu áður en hafist 

er handa. (sami, 1-2). 

 Til að skerpa á leiðarljósinu getur verið gott að bera það undir safngesti til að fá 

þeirra viðbrögð. Þegar búið er að semja leiðarljósið þarf að skrifa það niður og hengja 

upp á vinnustöðvum allra viðkomandi aðila til áminningar um innihald og tilgang 

sýningarinnar. Allra best er ef leiðarljósið er svo skýrt að allir eigi auðvelt með að læra 

það utanbókar. Leiðarljósið sameinar þannig krafta allra í teyminu og hjálpar þeim að 

stefna að sama markmiði. Þar fyrir utan gefur leiðarljósið líka vissa vernd gegn 

gagnrýni tengdra aðila sem teymið er háð, eins og framkvæmdastjóra eða stjórn 

safnsins. 
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Þegar sýningin hefur opnað er tilvalið að meta árangur hennar með því að kanna reynslu 

og upplifun sýningargesta og bera saman við leiðarljósið. Þannig má komast að því 

hvort upplifun sýningargesta endurspeglar hina stórkostlegu hugmynd sem lagt var upp 

með. (sami, 6-7). Slík endurgjöf gerir það einnig mögulegt fyrir sýningarteymið að bæta 

úr vanköntum sýningar og ætti ekki að láta slíkt tækifæri fara forgörðum (sami,133). 

 Fræðirannsóknir á viðfangsefninu, skrif sýningartexta, hönnun sýningarsvæðis og 

kynningarefnis allir þessir þættir í gerð sýningar hvíla á stórkostlegri hugmynd; án 

hennar verður öll vinna við sýninguna ómarkviss, flókin og tímafrek. Slík vinnubrögð 

munu ekki geta af sér góða sýningu. Til að mynda verður starf textahöfundar miklu 

erfiðara og óljósara og hætt er við að hann semji af þeim sökum allt of marga og 

samhengislausa sýningartexta sem hafa ekki beina tengingu við sýningarmuni. Árangur 

slíkrar vinnu verður sá að sýningartextarnir eru lítið lesnir (Serrell, 1996, 6; Ambrose og 

Paine, 1998, 105). „Sýningar sem hafa ekki stórkostlega hugmynd á bak við sig eru 

býsna algengar. Þær þekkir maður á því að þær eru yfirþyrmandi, ruglingslegar, 

ógnvekjandi og allt of flóknar.“ (Serrell, 1996, 7). Túlkandi sýningartextar á túlkandi 

sýningum. Serrell heldur því fram að textahöfundar eigi að skrifa það sem kallað er 

túlkandi sýningartexta: „Túlkandi sýningartextar segja sögur; þeir eru frásagnir, ekki 

upptalning staðreynda. Allir sýningartextar sem þjóna því hlutverki að útskýra, 

leiðbeina, spyrja, upplýsa, eða vekja til umhugsunar - sem leiðir til þátttöku lesandans - 

eru túlkandi sýningartextar.“  Þannig er tilgangur þeirra að hreyfa við sýningargestum á 

jákvæðan, þýðingarmikinn, ögrandi og upplýsandi hátt sem verður til þess að styrkja 

heildarupplifun þeirra. Túlkandi sýningartextar eru ekki einhverjir einstefnutextar: 

Sendandi (uppfræðari) og móttakandi (nemi). Heldur er hér um mikilvæga 

samskiptaleið þar sem þekking beggja og skilningur, það er hvaða merking er lögð í 

hlutina, eru jafnrétthá. (Serrell, 1996, 9-10). Túlkandi sýningartextar eru stuttir og því 

ríður á að komið sé að megin efninu sem fyrst. Að öðrum kosti er hætt við að 

sýningargestir fari að geta sér til um innihaldið út frá munum eða myndum sem þeir sjá. 

Sýningartextar eiga það sameiginlegt með vel rituðum sögum að leiða lesandann áfram 

með orðum og myndum sem þau skapa. Lesandinn er þannig þátttakandi og getur 

jafnvel gert sér í hugarlund hver endalokin verða. (sami, 12). Túlkandi sýningartextar 

eru hluti af túlkandi sýningum; sýningum sem ætlað er að koma á framfæri einhverri 

sögu, kynna mismunandi skoðanir og sjónarhorn á einhverju málefni eða leitast við að 

breyta viðhorfum fólks. Safn sem hefur það á stefnuskrá sinni að vera uppfræðandi á 



31 
 

einungis að bjóða upp á túlkandi sýningar með skýrt afmörkuðu efni og skýrum 

tilgangi. (sami, 9-10). „Góðar sýningar samhæfa á hugvitsamlegan hátt margskonar 

sýningartexta og merkingar.“ (Serrell, 1996, 35). 

 Mismunandi gerðir túlkandi sýningartexta. Sýningartextar miðla upplýsingum. 

Þeim upplýsingum þarf að koma á framfæri á skipulegan og kerfisbundin hátt þannig að 

textarnir styðji hvern annan og virki sem ein heild. Textana þarf að þróa með þetta í 

huga og er þess vegna æskilegt að skipa þeim í ákveðna flokka eftir því hvaða tilgangi 

þeir þjóna. Þó svo að textar séu hannaðir með það í huga að vera lesnir í ákveðinni röð, 

þá er ekki víst að sýningargestir muni virða þá röð eða átta sig yfirleitt á henni. Af þeim 

sökum þarf hver texti að geta staðið einn og óstuddur og samt haft merkingu fyrir 

sýningargesti. Samræmt og skýrt skipulag hönnunar sýningar getur aukið líkur á því að 

sýningargestir lesi í réttri röð. Helstu flokkar túlkandi sýningartexta eru: Sýningartitill, 

inngangsorð, deildartextar og munamerkingar. (sami, 21). 

 Sýningunni þarf að gefa nafn sem vekur áhuga og forvitni fólks. Sá sýningartitill 

þarf líka að vera það upplýsandi að hann hjálpi fólki að gera sér ljóst hvort 

sýningarefnið er þess eðlis, að það hafi áhuga á að koma á sýninguna. Mikilvægt er að 

gæta samræmis þannig að í öllu er viðkemur sýningunni sé notaður sami sýningartitill. 

(sami, 22). Sýningartitill er að yfirleitt færri en tíu orð þó eitt til sjö orð væri betra 

(sami, 31, 33). 

 Inngangsorð þjóna því hlutverki að segja frá um hvað sýningin fjallar í hnotskurn 

og undirbýr þannig sýningargesti og stillir væntingar þeirra. Inngangsorð eiga almennt 

að vera stutt og hnitmiðuð með stóru letri sem komið hefur verið fyrir við inngang 

sýningar. Serrell heldur því fram að rannsóknir á hegðun sýningargesta bendi til þess, að 

þeir sýningargestir sem átta sig á uppbyggingu og skipulagi sýningar og fara eftir því, 

dvelja lengur og fá þar með meira út úr sýningunni. Þar af leiðandi er æskilegt að í 

inngangsorðum eða á sérstökum stað við innganginn sé getið til um skipulag 

sýningarinnar. Það kann þó að vera ónauðsynlegt í minni sýningarsölum þar sem fólk 

getur í einu vettvangi horft yfir og séð hvernig því er háttað og fengið munnlegar 

leiðbeiningar þar um úr hendi starfsmanna safnsins. (sami, 22). Inngangsorð geta verið 

frá 20 til 300 orð allt eftir því um hvernig sýningu er að ræða. Til dæmis getur verið 

nauðsynlegt að hafa langan inngangstexta á listasýningum þar sem hann er oft eini 

túlkandi sýningartextinn. Ef textinn er margorður þarf að skipta honum í málsgreinar 

sem innihalda mest 50 orð. (sami, 31-33). 
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 Munum í sýningu er gjarnan skipt í ákveðin þemu eftir innbyrðis tengslum þeirra 

sem geta verið margvísleg. Hlutverk deildartextans er að gera þessi tengsl ljós og segja 

söguna á bak við munina. Þannig skapa deildartextinn og hjálagðir munir eina samstæða 

og rökrétta heild. Ef tengsl munanna eru lítil eða óljós er enn frekari ástæða til að 

útskýra fyrir sýningargestum afhverju þeim er stillt saman. Að öðrum kosti gætu þeir 

talið að það lægi þar engin hugsun að baki eða að þeir væru að misskilja eitthvað. Við 

gerð deildartextans þarf að gæta að því að hann verði ekki svo langur að fólk freistist til 

að leiða hann hjá sér. Til þess að létta lestur er deildartextum gjarnan skipt í nokkrar 

málsgreinar með mismunandi fyrirsögnum. Deildartextar ná yfir víðtækara efni en 

munamerkingar. (sami, 24). Deildartextar eiga almennt ekki að innihalda fleiri en 150 

orð (sami, 33). 

 

 Munamerkingar. Munir geta verið manngerðir munir, ljósmyndir eða einhver 

önnur fyrirbæri sem eru til sýnis á sýningunni. Þessa muni þarf að merkja nema þá að 

þeir útskýri sig algjörlega sjálfir. Sú merking þarf að innihalda áhugaverðan fróðleik, 

eitthvað sem réttlætir tilvist viðkomandi munar á sýningunni og útskýrir fyrir 

sýningargestum hvernig hann tengist markmiði sýningarinnar. Merkingin verður að 

segja eitthvað meira en hver og einn getur sagt sér sjálfur með því að horfa á muninn. 

Þannig nægir ekki að segja kona með hatt, heldur hver konan með hattinn er, og hvar og 

hvenær til dæmis myndin var tekin og af hvaða tilefni, ef þær upplýsingar liggja fyrir. 

Segja má að munamerkingar séu í framlínu sýningartexta þar sem mörgum gestum 

hættir til að reika óskipulega um sýningar og nema aðeins staðar við einstaka muni og 

lesa það sem þar stendur. Munamerkingar verða þar af leiðandi að vera skiljanlegar þótt 

þær séu lesnar án samhengis við deildartexta og aðra sýningarhluta. Deildartextar verða 

að vera nálægir þannig að sýningargestur sem fallið hefur fyrir ákveðnum mun eigi 

auðvelt með að finna meiri upplýsingar er tengjast honum og komast þannig á bragðið 

ef svo má segja. (sami, 24-25). Áhrifarík leið til að skrifa munamerkingar er að byrja að 

segja frá því sem blasir sjónrænt við. Forðast skal að hafa meira en eina hugmynd í 

hverri málsgrein. Lengd þeirra ræðst af innihaldinu. Best er að nota almennt málfar sem 

hentar breiðum lesendahópi og nota sagnir í germynd. Ef um lengri texta er að ræða er 

hægt hafa fyrstu orðin feitletruð til að vekja eftirtekt. (sami, 26-27). Munamerkingar 

geta verið 20 til 150 orð eftir því hversu flókin og áhugaverð saga á bak við muninn er 

(sami, 33). 

 Aðrar leiðir til að koma upplýsingum til sýningargesta. Sýningartextar sem 
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miðlunarleið eru þess eðlis að þeir ná aðeins að koma á framfæri helstu og 

mikilvægustu upplýsingum í tengslum við boðskap sýningarinnar. Leiðir til þess að 

koma auknum upplýsingum til sýningargesta eru til dæmis að gera sýningarbækling eða 

sýningarskrá eftir því sem ástæða þykir til og fjármunir leyfa. Slíkur bæklingur (eða 

skrá) getur verið til eignar eða til kaups, eða einfaldlega til láns á meðan dvalið er í 

safninu. Aðrar leiðir til að veita auknar upplýsingar eru: Myndbönd, hljóðupptökur, 

hljóðleiðsögn, gagnagrunnar í tölvu og lifandi leiðsögn. Allar þessar miðlunarleiðir gera 

það mögulegt að hafa sýningartexta hnitmiðaða og knappa. (sami, 33-34). 

 Aðrir sýningartextar er teljast ekki túlkandi. Stuttar merkingar sem þjóna þeim 

tilgangi að auðkenna mun með upplýsingum eins og nafni, listamanni, höfundi, efni, 

vísindaheiti, eða vörslunúmeri kallast auðkennismerkingar. Þær eru ekki túlkandi en 

standa oft hjá slíkum textum. (sami, 28). Í flestum tilvikum skiptir sýningargesti mestu 

máli að vita titil, algengt nafn eða annað sem þeir geta tengt sig persónulega við (sami, 

30). Upplýsingar um gefanda eða lánsaðila munar skulu standa sér og þær eiga að vera 

með smærra letri. Þeim skal ekki blandað inn í túlkandi sýningartexta. Best fer á því að 

hafa upplýsingar um styrkveitendur og þá sem unnu að sýningunni á sér svæði þar sem 

sýningin endar. Þessar merkingar skulu vera látlausar en þó í samræmi við hönnun 

sýningarinnar og skal nota smærra letur en í deildartextum en þó af sömu leturgerð. 

(sami, 30). Merki sem benda gestum á að snerta ekki muni eru nauðsynleg með 

sjónarmið forvarna í huga. Þeim þarf að koma fyrir þar sem gestir taka vel eftir þeim. 

Til að auka líkurnar á að gestir taki þeim vel má hanna þau á meiri vinsamlegan hátt til 

dæmis með því að nota húmor. (sami, 31-32). 

 Gæta þarf hófs þegar kemur að fjölda flokka, stykkjafjölda og lengd 

sýningartexta, að öðrum kosti er hætt við að sýningin verði yfirþyrmandi og 

óaðgengileg fyrir sýningargesti. Við skrifin þarf að muna eftir því að halda sig við þau 

atriði og þær hugmyndir sem styðja tilgang og boðskap sýningarinnar. Allar gerðir 

sýningartexta eiga að vera í eins knöppu máli eins og frekast er unnt. Í stað þess að 

einblína á orðafjöldann er gott að spyrja sig að því hversu mörg orð þarf þessi merking 

eða texti að innhalda til þess að megin atriðin séu ljós. (sami, 32).  

 

 Svarið við spurningunni um hvað sýningartextar eiga að fjalla er ekki einhlýtt. 

Almennt má þó segja að skrifa eigi túlkandi texta sem hafi ríka merkingu fyrir 

sýningargesti og geri þeim gagn (sami, 19). Að öðru leyti velta skrifin á safninu, gestum 

þess og hugmyndarinnar að baki sýningarinnar. Með öðrum orðum þá verða allir hlutar 
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sýningar: hin stórkostlega hugmynd að baki hennar, hvernig sagan er rakin, skipulag 

sýningar og texta hennar; að taka tillit til þarfa, hvata, áhugamála, og almennrar 

þekkingar þeirra sem heimsækja safnið (sami, 36). 

  

1.6.2. Hvernig á að skrifa sýningartexta? 

Markaðsfræði nú til dags leggur mikla áherslu á markaðsgreiningu: að viðskiptavinir 

séu greindir eftir aldri, kyni, áhugamálum, bakgrunni, menntun og svo framvegis. Þetta 

er gert til þess að framleiðandinn eða þjónustufyrirtækið geti með vöru sinni og 

þjónustu komið til móts við ólíkar þarfir og langanir hvers hóps fyrir sig. Serrell heldur 

því aftur á móti fram að þó að það sé í raun ekki til neitt sem heitir hinn dæmigerði 

safngestur þá sé hegðun safngesta frekar fyrirsjáanleg. Ef tekið sé slembiúrtak úr 

þýðinu, safngestir, komi í ljós að þeir einstaklingar eigi margt sameiginlegt hvað 

persónuleika þeirra varðar, hvað þeim líkar og hvernig þeir haga safnheimsóknum 

sínum. (Serrell, 1996, F7). Þessu til stuðnings vitnar Serrell í margar fræðilegar 

rannsóknir á þessu sviði (1996, F9). Serrell heldur því fram að safngestir séu „ 

fjölbreyttur hópur frekar vel menntaðra einstaklinga í millistétt sem sækjast eftir 

afþreyingu sem er menningarlegs eðlis, tengd áhugamáli eða félagslegs eðlis. Áhugamál 

þessa fólks eru margskonar en þrátt fyrir þann mun sem er þeirra á milli hefur það 

margar sameiginlegar væntingar og þarfir.“ (1996, F7). Dæmi um það sem sameiginlegt 

er með safngestum og á við flestar gerðir safna: 

• Fyrir marga er heimsókn á safn félagslegs eðlis. Skemmtileg afþreyingarstund til að 

eyða í félagi við vini og vandamenn. 

• Kynjamunur í þessu sambandi er óverulegur. 

• Unglingar eru almennt fátíðir gestir á flestum söfnum. 

• Þegar eitthvað virkar og dregur að sér athygli þá er eins og það virki fyrir alla [þó 

auðvitað geti það verið á mismunandi hátt], sama hvaða þjóðfélagshópi þeir tilheyra. 

• Fleiri lesa stutta texta en langa. 

• Ef gestir skilja ekki einhvern hluta sýningar eða sá hluti hefur ekki einhverja 

persónulega þýðingu fyrir þá, þá munu þeir sneiða hjá honum. 

• Gestir á öllum aldri dragast meira að raunverulegum hlutum frekar en eftirlíkingum 

eða óáþreifanlegum hlutum. (sami, F7-39). 

 
 Með þessu er Serrell að segja að söfn eigi að einblína á það sem sé sameiginlegt 



35 
 

með safngestum og reyna höfða til þess í sýningum sínum, í stað þess að reyna höfða til 

alls þess sem sé ólíkt með þeim. Árangurinn af því sé meiri og betri. Erfiðara sé að 

koma á móts við ólíkar þarfir því þá þarf að fara sérsníða allt fyrir hvern og einn hóp og 

þá er hætt við að sýningin verði ruglingsleg og þar með óaðgengileg. Samkvæmt Serrell 

er erfitt að greina annan mun á milli safngesta en aldur [og kyn væntanlega]. Ástæðuna 

fyrir því megi rekja til þess að fullorðið fólk er mjög fjölbreyttur hópur sem erfitt er að 

setja í einhver box og segja, þessi er svona, hinn er hinseginn. Þegar safngestir eru 

flokkaðar í mismunandi hópa eftir þáttum, sem talið er að skipti máli í þessu sambandi, 

að þá kemur oftar en ekki í ljós sá munur skiptir, þegar allt kemur til alls, engu eða litlu 

máli (sami, 39). 

 

 Um gagnsemi þess að markhópagreina safngesti. Serrell heldur því fram að 

tilhneigingin til þess að sortera og eyrnamerkja sýningargesti eftir einhverjum fyrirfram 

gefnum stöðlum leiði ekki til þess að fleiri lesi sýningartexta eða bæti sýningar í söfnum 

yfirleitt. Þessu til stuðnings vitnar hún í rannsókn eftir Jane Marie Litwak sem ber heitið 

Another Measurement Tool for Exhibit Evaluators: The Time/Activity Matrix. Hún segir 

að hún hafi verið þeirrar skoðunar áður en eftir margra ára starf sem ráðgjafi á söfnum 

þá hafi hún skipt um skoðun. Ef skipuleggjendur sýningar myndu ímynda sér 

sýningargesti sem áhugasaman, ósérfróðan og tímabundin hóp væru þeir mun nær 

sannleikanum segir Serrell. Textahöfundar eiga að skrifa þannig að þessi hópur eigi 

auðvelt með að lesa og skilja það sem sagt er og eins ættu þeir að gefa því gaum að allir 

sem eldri eru en sjö ára eru hugsanlegir lesendur. (Serrell, 1996, 45).   

 Megin munur segir Serrell sem er á safngestum er aldurs- og þroskatengdur: 

Fullorðnir annarsvegar og börn hinsvegar (1996, 39). Börnum er eiginlegt að snerta og 

handfjatla [og þau yngstu stinga öllu upp í sig] það er þeirra leið til að rannsaka og 

uppgötva heiminn. Sumir fullorðnir freistast til að koma við en flestir þurfa 

þátttökuhvatningu þegar leyfilegt er að snerta og handfjatla. Það er þessi 

grundvallarmunur sem er á fullorðnum og börnum sem söfn þurfa einkum að taka tillit 

til þegar sýning er undirbúin. Sýningar ætlaðar börnum þurfa að koma á móts við þarfir 

þeirra til að taka þátt, handfjatla og snerta. Þá þurfa sýningartextar að vera aðlagaðir að 

þroska barna og getu þeirra til lesturs, auk þess að vera í hentugri hæð. (sami, 39). 

Samkvæmt þessu er regin munur á fullorðnum og börnum sem sýningargestum. Það 

kemur því ekki á óvart að: að börn eru í miklum minnihluta gesta á listasöfnum miðað 

við önnur söfn; börn eru síður líkleg en fullorðnir til að lesa sýningartexta, og yfirferð 
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fólks sem er með börn sín í för á söfnum er önnur en fólks sem er án barna þó tíminn 

sem dvalið er á safninu sé svipaður. (sami, 38).  

 

 Maslow þarfapíramídinn. Upplifun hvers safngests er einstök en upplifanir fólks 

eiga það sameiginlegt að stjórnast af innri þörfum, svo sem þörfinni fyrir, samveru og 

virðingu, að auka þekkingu og skilning og þörfinni fyrir sjálfsbirtingu. Sjálfsbirting er 

meðal annars það að geta tekist á við áskoranir með góðum árangri en það fyllir okkur 

sjálfstrausti. En áður en þessum þörfum er sinnt þarf safnið að gæta að því að sinna 

einnig grunnþörfum fólks sem lúta að því að safngestum líði vel inni á safninu og finnist 

það vera velkomið (þar sé öruggt skjól), og þar sé staður til að nærast á ef heimsóknin 

tekur langan tíma. Síðast en ekki síst þarf að huga að því að velmerkt salernisaðstaða sé 

nálæg og að hún sé hentug öllum hópum, barnafólki sem fötluðum. Söfn verða að koma 

til móts við þessar þarfir og eins þurfa þau að koma til móts við: tilfinningar safngesta, 

þörfinni fyrir samfellu, ást á góðri sögu og áhuga á andlegum málefnum. (Serrell, 1996, 

39). Þessar hugmyndir Serrell eru samhljóma þekktum hugmyndum Abrahams Maslows 

um þarfir mannsins kallaður þarfapíramídinn (Maslow, 1943, 394-395). Skilningur á 

þessum sameiginlegu þörfum fólks og hvaða væntingar það gerir sér um heimsókn á 

safn og hvernig það notar söfn; er nauðsynlegur og raunhæfur grunnur fyrir 

sýningarteymi til að byggja á svo þróa megi sýningu sem gagnast megi sem flestum. 

(sami, 39). 

  

 Lagskiptir sýningartextar. Hin „stórkostlega hugmynd“ að baki sýningar hjálpar 

til við að velja og meta mikilvægi upplýsinga og hvernig farsælast er að haga 

lagskiptingu þeirra. Á sama hátt hjálpar hún til við að ákveða hvernig munum er 

haganlegast komið fyrir í sýningarrýminu þannig að árangurinn sé heildstæð og 

margþætt sýning. Þannig ræðst skipulag sýningar og upplýsingagjafar ekki síst af 

möguleikum og takmörkunum sýningarsvæðisins. (Serrell, 1996, 70).  Almennt má 

segja að um hönnun lagskiptingar þarf að gilda innbyrðis samræmi og hún þarf að vera 

skýr og rökrétt þannig að hún auðveldi sýningargestum að tileinka sér boðskap 

sýningarinnar. Að öðrum kosti er lagskipting til lítils og gerir frekar ógagn en gagn. 

Bestu dæmin um velheppnaða lagskiptingu sýningartexta taka mið af: Tilgangi 

sýningar, hversu flóknir og margbreytilegir hlutar sýningarinnar eru, og þeim tíma sem 

tekur fyrir gesti að fara um sýninguna (sami, 68). 

Lagskipting er stýrist af tilgangi, hjálpar sýningarteyminu til þess að ná betri samstöðu 
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um innihald sýningarinnar og um leið að setja viðmið til þess að meta árangur hennar. 

Sumir hlutar sýningar þurfa á lengri sýningartextum að halda eftir því hversu 

áhugaverðir, margbreytilegir og flóknir þeir eru. Til þess að það sé mögulegt þarf 

lagskiptingin að vera sveigjanleg. (sami, 70-71). Reynsla safna bendir til þess að 

sýningargestir eyði að jafnaði um tíu mínútum inni á sýningarsvæði sem er af stærðinni 

186-465 fermetrar; óháð umfjöllunarefni sýningar, gerð safns eða miðlunarleiða þessu 

til stuðnings nefnir Serrell rannsókn á 60 söfnum (sami, 71). Þetta er mikilvægt atriði 

sem þarf að hafa í huga þegar kemur að ákvörðunum varðandi lagskiptingu, hönnun 

sýningar, og magni upplýsinga og muna. Til að létta sýningu og auðvelda fólki að 

þræða sig í gegnum hana á skömmum tíma er nærtækast að fækka valmöguleikum og 

stytta sýningartexta (sami,71-72). 

  

 Hvernig fara á að því að gera aðgengilega sýningartexta. Þrjú megin skilyrði 

sem sýningartextar þurfa að uppfylla: að höfða til breiðs hóps sýningargesta, vera 

knappir og hnitmiðaðir þannig að sem flestir lesi þá, skapa jákvæða reynslu og upplifun 

í huga sýningargesta. Serrell trúir því að vilji safna til þess að koma mikilvægum 

boðskap á framfæri eigi að geta farið saman við vilja sýningargesta til þess að eiga 

skemmtilega stund og persónulega upplifun á safninu. Það kosti þó meiri vinnu. En sú 

vinna verði endurlaunuð með auknum áhuga og ánægju sýningargesta. (Serrell, 1996, 

83). 

 

Leiðir sem Serrell (1996, 84-91) bendir á að hjálpi til við að skrifa aðgengilegan 

sýningartexta: 

• Byrja fyrst að segja frá því sem gestir geta séð, snert, fundið lykt af, eða upplifað. 

• Hafa setningar mislangar. Þær lengstu mest 25 orð og þær stystu þrjú. Meðallengd 

setninga á að vera á bilinu 10-15 orð. 

• Nota stuttar málsgreinar í stað langra textabálka, og miða við að hafa aðeins eina 

hugmynd í hverri málsgrein. Fólk á að til að mynda að geta lesið eina málsgrein, kíkt í 

munaskápinn og komið til baka og lesið áfram. Málsgrein á ekki að vera lengri en 50-

60 orð. 

• Nota upplýsandi fyrirsagnir fyrir málsgreinar, ekki einblína á að hafa þær grípandi. 

• Forðast myndlíkingar og fyndni því hætta er á misskilningi. Eins ber að nota stuðla í 

hófi. 

• Nota beinar tilvitnanir þegar þær lýsa vel tilteknu atriði, og sérstaklega ef þær eru til 
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þess fallnar að gæða frásögn lífi og lit. 

• Gera ráð fyrir því að gestir lesi allan textann. 

• Ekki skrifa eins og verið sé að skrifa blaðagrein. Blaðamenn gera ekki endilega ráð 

fyrir því að lesið sé frá byrjun til enda eins og markmiðið er með samningu 

sýningartexta. 

• Hafa rúsínu í pylsuendanum: enda málsgrein á skemmtilegan máta. 

 

Ennfremur þarf að: 

• Gæta að fjölbreytileika, svo textinn og uppsetning hans verði ekki einhæf. 

• Sýningartexti og svæðið sem tengist honum verða að tala saman; virka sem ein heild. 

• Semja sýningartexta sem hvetur til umræðu og samskipta. (Serrell, 1996, 84-91). 

• Hafa það í huga að koma verður boðskap sýningar á framfæri á innan við tíu 

mínútum, þar sem það er sá tími sem gestir eyða að meðaltali inn á sýningu (sami, 

71). 

• Hafa það í huga að meðal leshraði er 250 orð á mínútu; en jafnframt að fólk er ekki 

tilbúið að eyða öllum tímanum í að lesa. Það þarf líka góðan tíma til að virða fyrir sér 

muni og aðra hluta sýningarinnar. (sami, 125). 

  

Halda skal textamagni innan skynsamlegra marka. Eðlileg viðmið í því sambandi eru að 

það taki ekki lengri tíma en eina til í mesta lagi tvær klukkustundir að lesa hvert einasta 

textasnitti á sýningu. Margar sýningar eru þó þannig að það tekur allt upp frá sex 

klukkustundum til tíu klukkustundir að lesa allt sem þar er. Slíkar sýningar benda til 

þess að stjórnendum hennar og skipuleggjendum standi einfaldlega á sama hvort 

sýningargestir lesi sýningartexta eða ekki, það sé bara undir gestunum sjálfum komið. 

(sami, 127). Dæmi um það er landnámssýningin Reykjavík 871±2 en þar geta gestir 

hæglega eytt sex til tíu klukkustundum í lestur á öllum upplýsingum sem þar er að finna 

meðal annars í formi margmiðlunar, annað dæmi er sýningin Þjóð verður til í 

Þjóðminjasafninu en sú sýning er mjög yfirgripsmikil svo erfitt getur verið að fara yfir 

svo mikla sýningu í einni heimsókn. 

 Segja má að lykillinn að aðgengilegum sýningartexta og sýningu sé að borin sé 

virðing fyrir áhyggjum, óskum, löngunum og viðhorfum sýningargesta. Allir aðilar 

sýningarteymisins verða að vera sammála í því hvaða áhrif sýningin á að kalla fram. 

Þegar sýningarteymið, hvort sem það er textahöfundurinn, sýningarstjórinn, 

hönnuðurinn eða safnvörðurinn, gangast upp í því að koma sem mestu að (því þeir vita 



39 
 

jú svo mikið um efnið) og sýna snilli sína í meðförum á efninu, hver á sínu sviði; þá 

þjónar það aðeins þeim sjálfum og ekki sýningargestum. (sami, 92). 

 

Svarið við spurningunni um hvernig á skrifa sýningartexta er í hnotskurn: að koma 

boðskap sýningar til skila á hnitmiðaðan hátt með þarfir sýningargesta í huga. 

 
1.6.3. Niðurlag 

Söfn eru í auknum mæli farin að huga að safngestum og sníða sýningar sínar að þörfum 

þeirra og má telja að það sé mjög jákvæð þróun enda eru söfn ætluð almenningi fyrst og 

fremst. „Þegar söfn viðurkenna og læra að meta mikilvægt hlutverk safngesta verða þau 

viljugri til að taka upp nýjar leiðir í því að koma á móts við þarfir þeirra.“ (Serrell, 

1996, 48). Á endanum er frammistaða sýningar sá mælikvarði sem segir til um árangur 

og áhrif hennar; áhugi sýningargesta og hversu vel þeir hafa tileinkað sér skilaboðin 

segir til um árangurinn. Þannig ætti spurningin: Hvernig getum við vakið áhuga 

sýningargesta og komið skilaboðum sýningarinnar sem best á framfæri?, að vera 

leiðandi í uppbyggingu á henni (sami, 62). 

 Samkvæmt Serrell skilar sýning mestum árangri ef að baki hennar liggur 

„stórkostleg“ hugmynd sem studd er af öllum hlutum hennar; og hugsað sé um 

sýningargesti sem eina heild með margar sameiginlegar þarfir (Serrell, 1996, 11).  

 

 1.7. Kenningar Margareta Ekarv 

Margareta Ekarv er sænskur rithöfundur sem hefur rannsakað og skrifað um textagerð á 

sýningum. Árið 1991 ritaði hún bók „Smaka på orden“, ásamt Elisabet Olofsson 

safnafræðingi og Björn Ed hönnuði, sem fjallar um textagerð á sýningum. Ástæðan fyrir 

skrifunum er sú að fram til þess tíma var skortur á umfjöllunum um textasmíð og 

sýningargerð enda var fagið þá mjög ungt. Bókina skrifuðu höfundar í þeirri von að hún 

myndi stuðla að að fleiri vönduðum og úthugsuðum sýningum. 

 Ekarv ræðir í bókinni sérstaklega um reynslu sína af samningu texta fyrir sýningar 

og hafa margir fræðimenn síðar vitnað í skrif hennar varðandi þetta efni. Hér á eftir er 

farið yfir hugmyndir Ekarv varðandi textagerð í meginatriðum eins. Tilvitnanir eru allar 

úr áðurnefndri bók „Smaka på orden“ frá árinu 1991. 

 

 Hlutverk sýningartexta. Orð eru til alls fyrst og þau hafa ótakmarkaða 
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möguleika á að miðla upplýsingum á sýningu. Þann möguleika á að nýta til hins ýtrasta 

til þess að styrkja heildarmyndina (Ekarv, Olofsson og Ed, 1991, 24). Sýningartexti er 

órjúfanlegur hluti sýningar sem þýðir að hann getur ekki staðið einn og sér það er án 

þeirra muna sem honum er ætlað að eiga í samtali við. Vel unninn texti getur jafnframt 

miðlað því sem er á sýningunni með meiri blæbrigðum en hægt er með öðrum 

miðlunarleiðum og það gerir textann sérstaklega mikilvægan (sami, 53). 

 Þar með er ekki þar með sagt að sýningartexti eigi að mæta afgangi og segja 

aðeins frá því sem aðrir hlutar sýningarinnar megna ekki að segja frá. Slíkur texti verður 

aðeins að einhverskonar viðhengi sem tilheyrir ekki heildinni og verður þar með 

eftirbátur annarra þátta í sýningunni sem hafa fengið meiri yfirlegu. Allir þættir 

sýningarinnar þurfa að virka svo heildarmyndin verði góð, þess vegna er það 

grundvallaratriði að gefinn sé góður tími í textagerð og ekki beðið með hana fram á 

síðustu stundu (sami, 75). Ekarv bendir einnig á að sýningartexti er fyrir sýninguna og 

honum ber ekki að rugla saman við texta í sýningarbæklingi sem þjónar öðrum tilgangi 

og öðrum þörfum. Því er ekki hægt að setja sýningartexta óbreyttan í bækling. Að sama 

skapi er ekki hægt að setja texta bæklings upp í sýningu. (sami, 22). 

  

 Samstarf textahöfundar og hönnuðar. Ekarv líkir hlutverki texta í sýningu við 

hlutverk texta í leiksýningu sem er að tengja allt saman: framvindu sögunnar, 

líkamstjáningu, tónlist, lýsingu og sviðsmynd (sami, 42). Af þeim sökum er mikilvægt 

að textahöfundur sé með í ráðum frá upphafi og áfram í gegnum allan undirbúning 

sýningarinnar. Vinna við textann verður þannig að fá að þróast áfram í takt við 

sýningargerðina (sami, 75). Textahöfundur og hönnuður sýningar þurfa að vinna saman 

að því að finna hentugar lausnir varðandi framsetningu textans (sami, 72-73). Til að 

mynda þurfa þeir að eiga samstarf um auðlesið letur sem samræmist jafnframt hönnun 

sýningarinnar. Textahöfundur og hönnuður geta þurft að mætast á miðri leið því það 

sem hentar útliti og hönnun sýningarinnar er ekki endilega til þess fallið að auðvelda 

lestur. Þannig getur út frá sjónarmiði hönnuðar verið heppilegra að hafa textadálkinn 

breiðari en textahöfundur leggur til svo hann verði jafnbreiður og til að mynda ljósmynd 

sem honum er stillt upp við hliðina á. Sjónrænt séð gæti það verið fallegra en aftur á 

móti síður heppilegt til lesturs. Þannig þurfa hönnuður sýningar og textahöfundur að 

vinna saman í því að finna hentugar leiðir að sameiginlegum markmiðum þar sem 

textagerð og hönnun mætast. 
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 Innihald sýningartextans. Sýningartexti á ekki að vera stækkuð bók upp á vegg; 

textinn er sérstök miðlunarleið sem á snerta tilfinningar fólks og veita innblástur (sami, 

19). Útgangspunktur sýningar er rétt eins og annarra miðla eins og bókar eða 

heimildakvikmyndar að hún hafi frá einhverju mikilvægu að segja (sami, 76). Þannig er 

forsenda góðrar sýningar að hugmyndin á bak við hana sé góð og markmiðin með 

sýningunni skýr. Þessi markmið verða að vera ljós áður en hafist er handa við 

undirbúning sýningarinnar svo hægt sé að meta hvaða miðlunarleiðir henti best við að 

koma skilaboðunum áleiðis. Sýningartexti er ein af mögulegum miðlunarleiðum og 

hlutverk hans er að segja söguna í hnotskurn. (sami, 20-21). Texti á sýningu þarf að 

vekja áhuga og eftirtekt enda er hann í mikilli samkeppni við annað sem er á 

sýningunni. Þetta þurfa textahöfundar að hafa í huga þegar textinn er saminn (sami, 30). 

Þeir þurfa jafnframt að gæta þess að sýningargestir hafa mismunandi forsendur til þess 

að tileinka sér innihald textans og þeir eru sjaldnast sérfræðingar á viðkomandi sviði. 

Þannig þarf textahöfundur að mæta lesandanum og tjáningarmáta hans að öðrum kosti 

er hætt við að textinn verði einskonar eintal eða fyrirlestur (sami, 53, 56). 

 Sýningartexti þarf sem sagt að vera skýr og málfar í samræmi við það sem gerist 

almennt en ekki á máli sérfræðinga. Sýningargestir eiga að geta skimað yfir textann án 

fyrirhafnar og sagt frá því sem þeir hafa lesið. Eðlilegt er að þeir sem besta þekkja til 

efnisins skrifi grunntextann um það sem skiptir máli að koma á framfæri. Síðan taki 

rithöfundur eða annar vanur textagerð við og umskrifi textann í nánu samstarfi við 

sérfræðinga efnisins og geri hann aðgengilegri fyrir sýningargesti (sami, 28, 39, 56, 75). 

Þannig má segja að hlutverk textahöfundar sé að stytta og einfalda textann og koma 

honum yfir á það sem kalla má daglegt mál. Allar helstu staðreyndir málsins verða þó 

að koma skýrt fram og í því felst nokkur áskorun. Ekarv ráðleggur textahöfundum að 

treysta á sitt eigið talmál enda gerir hún ráð fyrir því að textahöfundar tjái sig almennt á 

vönduðu og góðu máli. Það dugar, segir hún, vel sem tungumál fyrir sýningartexta 

(sami, 57). 

  

 Auðlesinn en jafnframt áhugaverður sýningartexti. Ekarv ráðleggur höfundum 

sýningartexta að skrifa hnitmiðaðan og áhugaverðan texta með góðum hrynjanda því 

slíkan texta sé miklu auðveldara að lesa og tileinka sér. Með því megi spara bæði tíma 

og fé og vandaður texti er þar að auki síður líklegur til að valda misskilningi (sami, 36). 

Árangursríkt er að lesa textann upphátt fyrir sjálfan sig og aðra og taka eftir hvar maður 

gerir hlé á máli sínu. Síðan skal skrifa textann upp á nýtt í samræmi við daglegt mál 



42 
 

fólks. Þannig má smám saman vinna textann og betrum bæta hann. Textinn á helst að 

vera svo knappur og hrynfastur að hann minnir helst á ljóð. Ef ekki er farið eftir þessu 

er hætt við að boðskapurinn nái ekki til lesandans. 

 Að skrifa auðlesinn og einfaldan texta er ekki það sama og að skrifa einfaldaðan 

texta sem er frekar í átt við það sem gert er þegar texti er skrifaður fyrir börn eða þá sem 

hafa skertan þroska. Þannig getur einfaldur og auðlesinn texti verið um flókin málefni. 

Það er mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir þessum mun þegar hugað er að textagerð 

svo það líti ekki út fyrir að talað sé niður til fólks (sami, 46). 

 Ekarv heldur því fram að viðleitni textahöfunda á söfnum til þess að skrá 

nákvæman og hlutlausan texta geri það að verkum að hann verði geldur og 

ópersónulegur og líkist helst bæklingum ríkisstofnana, fræðigreinum eða skólabókum. 

Lesandi upplifi það ekki að vera sé að tala til sín heldur sé um einskonar eintal að ræða 

(sami, 32, 43). Til að bæta úr því mælist hún til þess að textahöfundar skrifi lifandi texta 

sem virki ímyndunaraflið og kalli fram myndir í huga lesandans svipað og gert er á sviði 

bókmennta; slíkur texti sé mun líklegri til að vekja áhuga sýningargesta (sami, 43, 67, 

74). 

 Ekarv bendir á að rannsóknir á læsileika texta hafi leitt í ljós að hinum almenna 

lesanda hugnist ekki ef texti inniheldur margar setningar sem eru styttri en níu orð, því 

þá hökti textinn of mikið. Samkvæmt því er æskileg lengd setninga á bilinu níu til 

þrettán orð að meðaltali. Þá benda rannsóknir líka til þess að læsileiki aukist ef texti er 

hrynfastur og þá sé nauðsynlegt að setningar séu mislangar að öðrum kosti verði hann 

einsleitur og leiðinlegur. (sami, 49). Sænski fræðimaðurinn C. H. Björnsson (1991, 38) 

orðar það svo: „Læsileiki er samanlögð áhrif eiginleika málfars í texta sem gera hann 

meira eða minna aðgengilegan fyrir lesandann.“ Meðal þessara málfarseiginleika eru 

helstu atriði þau að orðin í setningu eru metin eftir því hversu óhlutbundin og flókin þau 

eru, hvað þau innihalda marga bókstafi. Auk þess er litið til þess hverning 

setningaskipan er háttað, fjölda orða og hversu oft þung orð koma fyrir í textanum. Því 

fleiri lengri orð en sex stafa og því lengri sem setningarnar eru því erfiðara er að lesa 

hann. (Ekarv, o.fl., 1991, 38, 42). 

 Auðlesinn texti, að mati Ekarv, er texti sem er úthugsaður bæði hvað innri og ytri 

eiginleika varðar. Með innri eiginleikum á hún við að innihaldið sé áhugavert og vel 

uppbyggt og með ytri eiginleikum á hún við þætti eins og leturgerð, leturstærð og 

leturbil (sami, 42). Enn ein ástæða til þess að skrifa auðlesinn texta er sú að aðstæður 

fólks til að lesa textann eru ekki þær ákjósanlegustu. Fólk þarf oftar en ekki að standa 
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upp á endann við lesturinn, næði er takmarkað og eins getur lýsing verið dauf sökum 

forvarnasjónarmiða. 

 

1.  Uppbygging textans. Sýningartexti þarf að vera skýr, hnitmiðaður og hrynfastur og 

innihaldið þarf að endurspegla markmið sýningarinnar (sami, 50). Setningaskipan á 

að vera einföld og hefðbundin; fyrst frumlag, síðan umsögn sem á helst vera 

ósamsett, það er án hjálparsagna, síðan sagnfylling og andlag eftir því sem við á. 

Skilaboðin eru líklegri til að komast óbrengluð til lesandans ef það sem máli skiptir 

er tíundað snemma í setningunni (sami, 53). Að sama skapi henta innskotssetningar 

ekki í sýningartexta. Hrynjandi og innihald setningar ráði lengd hennar en almennt 

má segja að hentug lengd sé á bilinu 9-13 orð. Hvað línulengd varðar er gott að 

miða við að hún sé ekki lengri en 45 stafir (sami, 62). Til að átta sig á því hvar hver 

lína á að enda er gott að lesa textann upphátt og láta línuna enda þar sem manni er 

eðlilegt að nema staðar við upplesturinn (sami, 63). Útlitsins vegna og læsileika er 

óæskilegt að lína endi á forsetningu (í, með, til, á og við) eða tengiorði (og, en, eða) 

(sami, 67). Kommur skulu notaðar til þess að greina frá það sem tilheyrir saman og 

hjálpa þær þannig til við lesskilninginn. Plássið sem hönnuður er búinn að ætla fyrir 

textann á aldrei að stjórna magni hans á nokkurn hátt, geri hann það er það bara 

ávísun á misheppnaðan og klaufalegan sýningartexta (sami, 62). Textinn á að vera 

jafnaður til vinstri sem þýðir að hægri hlið textans verður ójöfn en það mun sá sem 

er meðvitaður um notkun tungumálsins sætta sig við (sami, 63). Þá er óæskilegt að 

skipta orði á milli lína. Málsgreinum skal skipt í samræmi við innihald textans og 

gott er að miða við að hver málsgrein innihaldi ekki fleiri en 45 orð (sami, 67-68). 

Ástæðan fyrir því er að stórir textadálkar eru fráhrindandi og geta jafnvel haft þau 

áhrif að sýningargestum fallast hendur og þeir sleppi alveg öllum lestri. 

 

Gott dæmi um uppskrúfaðan sýningartexta (sami, 54): 

 

„Eina skepnan á bænum innbyrðir fóður í sínu náttúrulega umhverfi.“  

 

Hvað er verið að segja í þessum texta? Er það ekki eitthvað á þessa leið: 

 

„Baula bítur gras út í haga.“  
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Annað dæmi (sami, 71, 72). 

„Megnið af áburðinum var borinn á akrana í lok vetr- 

ar á meðan snjórinn lá enn yfir, en hluti af áburðinum 

var einnig borinn á um sumarið.“ 

 

Ofangreindur texti getur verið hnitmiðaðri og náð þannig betur til sýningargesta, enda er 

aldrei hægt að koma öllum smáatriðum að í sýningartexta. Þar að auki eru 

sýningargestir engu nær um raunverulegt magn áburðar sem fór á túnin um vetur og 

sumar, þó setningin innihaldi orð, eins og megnið og hluta af, og spurning hvort það 

skiptir þá í sjálfu sér nokkru máli. Í staðinn gæti textinn litið út svona: 

 

„Bændurnir báru áburð á akra sína 

síðla vetrar og á sumrin.“ 

 

Mismunandi gerð sýningartexta. Samkvæmt Ekarv má skipa sýningartextum í fjóra 

flokka: 

1. Texti sem fylgir ljósmynd, mynd eða hlut og ætlað er til frekari útskýringar á 

hlutnum eða myndinni. Hann þekkir maður á innihald hans, formi og staðsetningu 

og má segja að mynd og meðfylgjandi texti sé ein heild.  

2. Texti sem útskýrir myndir, muni og annað sem er hluti af sýningunni. Hér er um að 

ræða nauðsynlegan texta; án hans er sýningin illskiljanleg. Hér er um að ræða kaldar 

staðreyndir svipað og sjá má í uppfletti- og kennslubókum.  

3. Texti sem er tengdur grunnhugmynd sýningarinnar en sem líka má lesa og skilja í 

öðru samhengi. Hann segir frá myndum og hlutum á frjálslegri og bókmenntalegri 

hátt frekar en á fræðilegan máta. 

4. Fjórða gerðin má segja að sé texti sem hefur þegar verið skrifaður í öðru samhengi 

en nýtist óbreyttur inn á sýningu. Þannig texti er í raun tilvitnun í ritverk annarra. 

(sami, 34-36).  

 
2. Skeið V: Framkvæmd - sýning um Sveinbjörn 

Sveinbjörnsson 
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Í þessum kafla verður gerð grein fyrir heildar vinnuferli við sýningu um Sveinbjörn 

Sveinbjörnsson í Tónlistarsafni Íslands. Allt frá grunnhugmynd til framkvæmdar.  Fyrsti 

kaflinn um grunnhugmyndina að baki sýningunni var, eins og sjá má á nálguninni og 

tíðum sagna, skrifaður fyrir sjálfa sýningargerðina. Síðari kaflinn var aftur á móti 

skrifaður eftir að sýningin var komin upp, en hann segir í megin dráttum frá gerð 

sýningarinnar en án þess þó að tiltaka í löngu máli máli allar kenningar sem liggja á bak 

við ákvarðanir enda hefur þegar verið fjallað um kenningargrunn sýningarinnar í kafla 1 

hér á undan.  

 

2.1. Grunnhugmynd sýningarinnar 

Yfirskrift sýningarinnar er: 

Sveinbjörn Sveinbjörnsson (1847-1927) - fyrsta tónskáld Íslendinga. 

 

Með hugtakinu tónskáld er hér átt við þann sem semur viðameiri tónlist en einungis 

laglínur. Sveinbjörn var fyrstur Íslendinga til að leggja fyrir sig tónsmíðar og er verk 

hans Minuet & Trio fyrir píanó frá 1873, fyrsta útgefna tónverk eftir Íslending samið 

fyrir hljóðfæri. Raunar var Sveinbjörn einnig fyrsti Íslendingurinn til að gera tónlist að 

ævistarfi sínu, en auk þess að semja sönglög og hljóðfæraverk kenndi hann áratugum 

saman á píanó í Edinborg í Skotlandi. 

 

 Sýningarteymið er skipað forstöðumanni safnsins Bjarka Sveinbjörnssyni, 

verkefnastjóra safnsins Jóni Hrólfi Sigurjónssyni, og höfundi þessarar greinagerðar 

Guðrúnu Helgu Stefánsdóttur sem er sýningarstjóri, hönnuður og handritshöfundur 

sýningarinnar. Eftir nokkrar umræður hefur sýningarstjóri í samráði við forstöðumann 

og verkefnastjóra ákveðið að hin „stórkostlega hugmynd“, (The Big Idea) samanber 

kenningar Serrell (1996), að baki sýningunni og leiðarljós hennar sé eftirfarandi: 

Sýningin á að varpa ljósi á ævi og störf Sveinbjörns, tónverkin sem hann samdi og þátt 

hans í íslenskri tónlistarsögu. Þetta leiðarljós verður hengt upp við vinnustöðvar 

starfsmanna sýningarinnar til að minna á um hvað sýningin á að vera og hver afmörkun 

hennar og markmið eru. Leiðarljósið hjálpar sýningarteyminu að velja það efni sem á 

heima í sýningunni, hvað á að leggja áherslu á og hvaða efni ber að vinsa frá. Á þann 

hátt heldur leiðarljósið fólki við efnið og afmarkar viðfangsefni sýningarinnar. Eins og 

fram hefur komið í hönnunarkafla að þá er mikilvægt að gefa sér góðan tíma í þetta 
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fyrsta skeið því lausn verkefnisins er gjarnan að finna í þeirri grunnvinnu sem fer fram á 

þessu skeiði (Bertron, Schwarz & Frey, 2007, 12). Hér þarf að rannsaka viðfangsefnið í 

þaula, til að draga fram þau atriði sem skipta megin máli sögulega séð og eru áhugaverð 

fyrir almenning. Þekking á viðfangsefninu er nauðsynleg til að ákveða hvernig nálgast 

eigi efnið hvað hönnun, skipulagningu og framsetningu þess á sýningunni varðar. Skipta 

má þessu fyrsta skeiði í fjögur stig: Upphafsmat, markmiðssetning, nálgun og 

uppbygging (Bertron, o.fl., 2007, 12). 

 

2.1.1. Upphafsmat 
 
Á þessu stigi er mikilvægt að skoða og meta verkefnið út frá mismunandi sjónarhornum 

enda fara áherslur aðstandenda safna og gesta þeirra ekki alltaf saman. Ennfremur þarf 

að fara fram greining á núverandi stöðu og öllum þeim þáttum er tengjast verkefninu. 

(Bertron, Schwarz & Frey, 2007: 14). 

 
Verkefnið frá mismunandi sjónarhornum. Kveikjan að sýningu um Sveinbjörn 

Sveinbjörnsson tónskáld er gjöf sem Tónlistarsafni Íslands barst frá Kanada. Er þar um 

að ræða fjölda muna og skjala úr búi Sveinbjörns og fjölskyldu hans. Ýmislegt bendir til 

þess að almenningur viti frekar lítið um Sveinbjörn enda kannski ekki skrýtið þar sem 

hann eyddi meirihluta ævinnar á erlendri grund. Það er ekki markmið þessarar ritgerðar 

að rannsaka þekkingu Íslendinga á höfundi þjóðsöngsins en fyrir forvitni sakir, og til að 

sýna sem efni á sýningunni, gerði höfundur óformlega könnun í Kringlunni þar sem 

tekin voru viðtöl við 30 manns (15 karla og 15 konur) á mismunandi aldri og var fólkið 

spurt meðal annars út í það hvort það vissi hver hefði samið lag þjóðsöngsins. Fimm 

manns (fjórar konur og einn karlmaður) eða rúm 16, 5% vissu hver hefði samið lagið en 

mun fleiri vissu hver hafði samið ljóðið. Af þessum fimm voru fjórir eldri en fimmtugir 

og ein ung kona á þrítugsaldri. Þessar niðurstöður gefa vísbendingu um það sem 

aðstandendur safnsins grunar að Íslendingar í það minnsta undir fimmtugu viti almennt 

lítið um sitt fyrsta tónskáld og höfund þjóðsöngsins. Þetta er meðal annars ástæðan fyrir 

því að Tónlistarsafn Íslands ákvað að setja upp veglega sýningu um Sveinbjörn, en á 

sýningunni munu umrædd skjöl og munir sem voru í eigu Sveinbjörns og fjölskyldu 

skipa mikilvægan sess en auk þess mun tónlist hans hljóma í safninu og sýnd verða 

nótnahandrit hans og útgefnar nótur. 

 Sýning um Sveinbjörn Sveinbjörnsson tónskáld eru í fullu samræmi við yfirlýst 
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hlutverk Tónlistarsafnsins sem samkvæmt endurskoðaðri stofnskrá þess frá 2006 er að 

vera þjónustu- og fræðslu - og miðlunarsetur fyrir tónlist og þjóna þannig almenningi, 

söfnum sem og stofnunum í landinu. Í fyrsta lið 3ju greinar stofnskrárinnar segir 

ennfremur að hlutverk safnsins sé: „ Að skrá og miðla hvers kyns upplýsingum og 

munum sem tengjast tónlist á Íslandi frá upphafi s.s. hljóðfærum, hljómtækjum, 

hljóðupptökum, nótum, bókum, myndum og munum. Og ennfremur í öðrum lið sömu 

greinar: „Að safna heimildum og gögnum um íslenska tónmenningu í formi frásagna, 

bréfa, viðtala, blaða- og tímaritsgreina, ævisagna og kvikmynda sem endurspegla 

íslenska tónlistarflóru.“ 

 Hvað sjónarhorn gesta varðar að þá má segja það að tónskáldið sem samdi 

þjóðsönginn hljóti að standa Íslendingum nærri enda hljómar þjóðsöngurinn við flest 

hátíðleg tækifæri og er sem slíkur eitt helsta sameiningartákn þjóðarinnar, en samt 

virðist sem fáir viti eitthvað um tónskáldið sem samdi hann (samanber óformlega 

könnun í Kringlunni). Þegar um landsleiki er að ræða er þjóðsöngurinn ávallt leikinn 

hvort sem er með hjálp hljómflutningstækja eða lifandi tónlistarflutnings. Til að mynda 

var sagt frá því nýlega að reikna megi með að Ólafur Stefánsson, sem þá hafði nýlokið 

að spila sinn 300sta landsleik í handbolta, hafi eytt um 7,5 klukkustund af ævi sinni í að 

syngja þjóðsönginn. Þjóðsöngurinn er umdeildur. Þó mörgum þyki hann fagur 

(niðurstöður óformlegrar könnunar í Kringlunni benda meðal annars til þess) þá eru þeir 

margir sem halda því fram að einungis vel þjálfað söngfólk geti sungið hann með góðu 

móti vegna þess hve vítt tónsvið hann spannar. Af þeim sökum og jafnframt vegna þess 

að hér er í raun um lofsöng til Guðs að ræða, en ekki óð til föðurlandsins, eru sumir 

þeirrar skoðunar að rétt sé að skipta um þjóðsöng. Hefur þessi umræða mörgum sinnum 

komið upp í gegnum tíðina á síðum dagblaða landsins 

 en ekkert lag hefur enn sem komið er velt honum úr sessi.  

 

Greining á núverandi stöðu. Það er einkum tvennt sem ber að skoða þegar litið er til 

umgjarðar sýningarinnar en það er húsnæði annarsvegar og fjármagn hinsvegar. 

 Tónlistarsafn Íslands er til húsa á 1. hæð Hábraut 2, í Kópavogi. Húsnæðið 

safnsins er rétt um 162 m2 en af því er rétt um 116 m2 sýningarrými. Húsnæðið var 

ekki hannað með það fyrir augum að hýsa safn og því eru aðstæður til sýningarhalds 

ekki eins og best er á kosið. Kemur þar einkum tvennt til. Í fyrsta lagi eru stórir gluggar 

í salnum, frá gólfi og upp í loft, sem þekja allan norðurvegg salarins og einnig 

vesturhlið hans. Er því ekki um neina veggi þeim megin að ræða sem hengja má á 
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heldur verður að láta muni eða spjöld hanga í girni sem fest er í rennur í loftinu. Þá 

getur dagsbirtan og sólarljósið haft skaðleg áhrif á muni og skjöl sem er auðvitað 

sérstaklega slæmt þegar um gamla og viðkvæma muni er að ræða eins og er í tilfelli 

með muni úr búi Sveinbjörns. Í loftinu eru auk þess fjölmargar sterkar flúorljósaperur 

sem ekki er hægt að dempa eða stýra á neinn hátt. Þetta þýðir að nauðsynlegt er að 

birgja fyrir gluggana með svörtum gluggatjöldum og hvað ljósin áhrærir þarf að festa 

kaup á sérstökum ljóskösturum til þess að lýsa upp sýningarmuni. Stærð 

sýningarsalarins hentar ágætlega fyrir þessa sýningu og rúmar hann vel alla muni, skjöl, 

myndir og miðlunarstöðvar sem áætlað er að hafa í sýningunni. 

 Tónlistarsafn Íslands er rekið af Kópavogsbæ en Menntamálaráðurneytið tekur 

þátt í rekstrinum með árlegu framlagi sem greiðist til Kópavogsbæjar. Áætlað rekstrarfé 

samkvæmt samningi er samanlagt sextán milljónir króna á ári. Gert er ráð fyrir að þetta 

rekstrarfé fari í allan almennan rekstur á safninu þar með talið kostnað við uppsetningar 

á sýningum. Dregið hefur úr fjárframlögum til safnsins frá Menntamálaráðuneytinu og 

Kópavogsbæ sökum efnahagskreppunnar. Fjármagn til sýningarhalds er því takmarkað 

og því er aðeins reiknað með uppsetningu á einni sýningu fyrir árið 2011, en fyrir hana 

er áætluð ein og hálf milljón króna. Kallar það enn frekar á að leitað sé hagkvæmustu 

lausna við uppsetningu á sýningunni og munu allar ákvarðanir varðandi efniskaup taka 

mið af því. 

 

2.1.2. Markmiðssetning 

Markmið sýningarinnar er að efla almenna þekkingu og áhuga Íslendinga á ævi og 

verkum Sveinbjörns Sveinbjörnssonar (1847-1927) tónskálds. Vonast aðstandendur  

tónleikasölum og ljósvakamiðlum þessa lands og víðar, en Sveinbjörn samdi fjölda 

sönglaga og hljóðfæraverka sem lítið hafa heyrst hér á landi. Með því vill safnið heiðra 

minningu löngu látins og viðurkennds tónlistarmanns, okkar fyrsta tónskálds og höfund 

þjóðsöngsins.  

 Markmið þessi eru í samræmi við meginhlutverk Tónlistarsafns Íslands, að miðla 

sögu íslenskrar tónlistar. Ýmislegt bendir til þess að þjóðin viti almennt lítið um sitt 

fyrsta tónskáld og það jafnvel þótt hann hafi samið fjöldann allan af verkum og þar á 

meðal sjálfan þjóðsönginn, og er sýningin liður í því að bæta þar úr. Markhópur 

sýningarinnar er því allur almenningur frá 14 ára aldri enda er safnið Tónlistarsafn allra 

Íslendinga sem rekið er fyrir almanna fé. Ástæðan að miðað er við 14 ára og eldri er sú 
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að sá megin munur sem er á safngestum er aldurs- og þroskatengdur; það er hvort um er 

að ræða fullorðna einstaklinga eða börn (Serrell, 1996, 38). Sýningu sem höfða á til 

barna þarf að hanna á allt annan hátt því börn kynnast og upplifa hluti fyrst og fremst 

með því að fá að snerta og gera. Auk þess þyrfti að aðlaga texta fyrir börnin og hafa þá í 

hentugri hæð fyrir þau. Ef sýningin ætti að vera hönnuð með það í huga að höfða bæði 

til barna og fullorðinna þá hefði hún þurft meira sýningarrými svo hægt væri að hafa 

sérsvæði sem væri hannað með tilliti til þarfa barna. 

 Öll uppbygging og hönnun sýningarinnar verður hönnuð með það í huga að vera 

aðgengileg fyrir þennan markhóp. Það þýðir að hún er hugsuð fyrir fólk sem er 

áhugasamt um efnið en er samt ekki sérfræðingar í því. Í þessu augnamiði hefur verið 

leitast við að nota sem flesta miðla til að koma upplýsingum á framfæri og vekja áhuga 

sýningagesta. En það er í samræmi við hugmyndir Serrell (1996) að því fleiri miðlar því 

líklegra er gestir eyði meiri tíma á safninu og eins að þá er líklegra að boðskapur 

sýningarinnar komist til skila. Má þar telja ljósmyndir, upplýsinga- og skýringatexta þar 

sem við á, heimildakvikmynd um Sveinbjörn, sýningarmuni úr búi tónskáldsins og 

fjölskyldu hans, hljóðrit með verkum Sveinbjörns, heimildakvikmynd um þjóðsönginn 

og tilurð hans, tónleika í safninu þar sem leikin eru verk Sveinbjörns, 

myndbandsupptökur þar sem tekin eru viðtöl við gesti Kringlunnar um þekkingu þeirra 

á þjóðsöngnum og höfundi hans en þau viðtöl eiga um leið að virka sem hvatning fyrir 

gesti til að tjá sig sjálft á þar til gerðan tjáningarvegg um þjóðsönginn.  

 Bertron o.fl., mæla með að á þessu skeiði sé samin fréttatilkynning sem senda skal 

helstu fjölmiðlum landsins til að kynna opnun sýningarinnar. Slík fréttatilkynning er 

eins og inngangur í ritgerð því hún segir til um aðalatriði sýningarinnar og er þannig 

leiðandi fyrir verkferil sýningarinnar.  

 Fréttatilkynning. Á heimasíðu fyrirtækisins Íslensk almannatengsl, www.ispr.is, 

er sérstaklega talað um gerð og tilgang fréttatilkynninga. Þar segir að markmiðið með 

gerð fréttatilkynningar sé að skrifa hana þannig að fréttamenn fjölmiðlana sjái sig ekki 

knúna til að umorða hana. Takist það er það öruggasta leiðin til að koma réttum og 

óbrengluðum skilaboðum áleiðis til viðtakanda. Ef fréttatilkynning birtist óbreytt eða 

því sem næst í formi fréttar í viðkomandi fjölmiðli er markmiðinu náð, enda er það 

þekkt að almenningur nálgast fréttir með með allt öðru og jákvæðara hugarfari heldur en 

auglýsingar og er því hér um mikilvægt kynningartækifæri að ræða sem ekki má fara 

forgörðum. Hér á eftir má lesa fréttatilkynningu þá sem gert er ráð fyrir að verði send á 

fjölmiðla til að tilkynna opnun sýningarinnar. 
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Fréttatilkynning frá Tónlistarsafni Íslands. 

Í dag 11. mars kl. 17.00 opnar Guðrún Pálsdóttir, bæjarstjóri Kópavogs, sýningu í 

Tónlistarsafni Íslands um þjóðsöngstónskáldið Sveinbjörn Sveinbjörnsson. Sýningin ber 

heitið, Sveinbjörn Sveinbjörnsson (1847-1927) - fyrsta tónskáld Íslendinga, og er 

markmið hennar að varpa ljósi á ævi og störf tónskáldsins, tónverkin sem hann samdi og 

þátt hans í íslenskri tónlistarsögu. Sveinbjörn var fyrstur Íslendinga til að gera tónlist að 

ævistarfi sínu en hann dvaldi meirihluta ævinnar í Skotlandi og því eru tónverk hans 

minna þekkt hér á landi ef annars mætti ætla að hefði orðið. 

 

Kveikjan að sýningunni var gjöf sem Tónlistarsafn Íslands fékk frá barnabarni 

Sveinbjörns, Frú Eleanor Oltean. Var þar um að ræða fjölda muna og skjala úr búi 

Sveinbjörns og fjölskyldu hans. Þessir munir eru til sýnis á sýningunni en auk þess hafa 

verið fengnir munir að láni frá Þjóðminjasafni og Landsbókasafni. Einkum hefur verið 

reynt að draga fram í dagsljósið áður óþekkta hluti og vekja athygli á tónverkum sem 

lítið eða aldrei hafa verið leikin hér á landi til að mynda verður verk Sveinbjörns 

Polonaise sem nýverið kom í leitirnar flutt við opnun sýningarinnar. Meðal helstu muna 

á sýningunni eru píanó sem talið er hafa verið í eigu Sveinbjörns, silfurpíanólíkneski 

sem Sveinbjörn fékk að gjöf frá löndum sínum í Kanada auk nótnahandrita og bréfa 

rituð af Sveinbirni sjálfum. Auk þess gefur þar að líta fjölda ljósmynda og muna sem 

voru í einkaeigu fjölskyldu Sveinbjörns. Þá geta gestir hlustað á valin tónverk eftir 

Sveinbjörn og horft á heimildamynd sem Dr. Bjarki Sveinbjörnsson hefur gert um 

tónskáldið í tilefni af sýningunni. Sýningin er haldin í Tónlistarsafni Íslands sem 

staðsett er í Kópavogi og er henni skipt í afmörkuð tímabil í lífi Sveinbjörns, hvert með 

sitt þema. 

 

Sýningin um Sveinbjörn Sveinbjörnsson tónskáld (1847-1927) er haldin að frumkvæði 

forstöðumanns safnsins Dr. Bjarka Sveinbjörnssonar og Dr. Jóns Hrólfs Sigurjónssonar.  

Sýningarstjóri og hönnuður er Guðrún Helga Stefánsdóttir, meistaranemi í 

menningarstjórnun. 

 

2.1.3. Hugmyndafræðileg nálgun  

Forsenda hugmynda að hönnun og textagerð fyrir sýningu um Sveinbjörn 
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Sveinbjörnsson, er ítarleg gagnarannsókn á öllu aðgengilegu efni sem tengist 

Sveinbirni, með það að leiðarljósi af fá greinagóða þekkingu og tilfinningu fyrir 

tónskáldinu, ævi hans og starfi. Í þessu felst að kynna sér líf hans í þaula og reyna svara 

spurningum um: ættir og uppruna, nám hérlendis sem erlendis, fjölskyldumál, starf á 

erlendri grundu, og helstu verk og viðurkenningar. Ýmislegt er til á prentuðu máli um 

Sveinbjörn má þar fyrst nefna Sveinbjörn Sveinbjörnsson ævisaga eftir Jón Þórarinsson, 

sem gefin var út árið 1969, grein Gísla Jónssonar ritstjóra í Winnipeg er birtist í Tímariti 

Þjóðræknisfélagsins á aldarafmæli Sveinbjörns 1947; grein Baldurs Andréssonar í 

Árbók Landsbókasafns Íslands (X. - XI.árg.); grein Sigfúsar Einarssonar í danska 

tímaritinu Musik frá árinu 1924. Einnig eru til handritað skjal sem Sveinbjörn segir 

sjálfur frá bernskuárum sínum auk æviágripa sem kona hans Eleanor skráði yfir ævi 

Sveinbjörns. Þá eru ótalin fjöldi bréfa og skjala sem varðveist hafa og eru í eigu  

Þjóðminjasafns Íslands, Landsbókasafns, Konunglega bókasafnsins í Kaupmannahöfn 

og Tónlistarsafns Íslands. Þá hefur í gegnum tíðina þó nokkuð verið skrifað um 

Sveinbjörn á síðum dagblaða hérlendis en einnig í Kanada, Danmörku og Bretlandi þar 

sem hann bjó lengst af.  

 Staðhæfingar sem settar eru fram á sýningunni hvíla á rannsókn aðstandenda 

sýningarinnar á þessum gögnum það er í fyrsta lagi á frumgögnum og upptöldum 

greinum en í annan stað á rannsóknum og skrifum Jóns Þórarinssonar eins og þau birtast 

í bók hans, Sveinbjörn Sveinbjörnsson frá árinu 1969. Höfundur eyddi drjúgum tíma í 

að fara yfir þessi gögn og smám saman gat hann með hjálp leiðarljóssins og 

tónlistarfræðinga safnsins dregið fram aðalatriðin í sögu Sveinbjörns og náð yfirsýn sem 

hjálpaði til við að skipta efninu í deildir eftir mismunandi málaflokkum. Er þetta í 

samræmi við Bertron o.fl. (2007, 19) sem leggja á það áherslu að hugmyndafræðileg 

nálgun hönnuðar verði til í samræðu við viðurkennda sérfræðinga, því sú nálgun er 

undirstaða sýningarinnar. 

 

2.1.4. Uppbygging og skipulag sýningarinnar 

 
 Sveinbjörn eyddi ævinni í að þjóna tónlistinni. Hann lærði ungur að leika á píanó 

og meginhluta starfsævinnar kenndi hann á píanó, lék og stjórnaði hljómsveit og kór á 

tónleikum þegar svo bar undir og samdi tónverk. Tónlistin átti hug hans allan. Sýningin 

um Sveinbjörn á að endurspegla það. Veita gestum innsýn í líf hans og starf og gera 



52 
 

þeim kleift að hlusta á verk hans og sjá og heyra lifandi tónlistarflutning á verkum hans 

í safninu eins og kostur er.  

 Ákvarðanir hvað uppbyggingu og skipulag sýningarinnar varðar eru teknar með 

markmið sýningarinnar í huga. Eins og áður hefur komið fram er markmiðið að efla 

þekkingu og áhuga almennings á þjóðsöngstónskáldinu, okkar fyrsta tónskáldi, 

Sveinbirni Sveinbjörnssyni og verkum hans. 

 Til að gera lífshlaupi Sveinbjörns og skilmerkileg skil verður sýningunni skipt í 

ákveðin þemu þar sem farið er skipulega yfir lífshlaup hans. Rannsókn á helstu gögnum 

hefur leitt til ákvörðunar um að skipta umfjöllun um viðfangsefnið í sjö afmörkuð þemu 

sem raðað verður í tímaröð eða því sem næst. Þannig má segja að um sé að ræða blöndu 

af þemasniði og tímasniði en það er sú leið sem höfundur taldi að myndi vera 

aðgengilegust og skýrust fyrir sýningargesti. Önnur hugmynd var að skoða hvert tímabil 

í lífi Sveinbjörns með þróun tónlistar hans í huga en það hefði verið erfitt og 

óáreiðanlegt að skipta í þemu eftir því þar sem Sveinbjörn númeraði ekki verk sín og 

því er ekki til nein nákvæm skráning á því hvenær verkin hans urðu til. Tónlist 

Sveinbjörns tók auk þess ekki miklum breytingum í gegnum tíðina og því er erfitt að 

segja að þetta og hitt hafi einkennt tónlistarsköpun hans á ákveðnum tíma.  

 Upplýsingum og fróðleik sem miðla á til sýningargesta þarf að skipuleggja 

samkvæmt ákveðinni reglu (Bertron, o.fl., 2006, 24). Sú regla sem ákveðið hefur verið 

að fylgja er blanda af tímasniði og þemusniði. Fyrsta deild er þemað: Lofsöngurinn Ó, 

guð vors lands. Þessi deild er sú eina sem sker sig úr tímasniði en höfundur telur að 

þjóðsöngurinn skipi sérstakan sess í hugum almennings og hvað ævi Sveinbjörns snertir 

og eigi því skilið sérstaka deild. Einnig taldi höfundur að gott væri að byrja á því sem 

fólk þekkir því það hjálpar sýningargestum við að tengja sig strax við efnið. Önnur deild 

er Bernskuárin á Íslandi en þar segir frá uppvexti Sveinbjörns og námi á Íslandi. Þriðja 

deild er: Nám í útlöndum en þar áherslan á nám Sveinbjörns í Kaupmannahöfn og 

Leipzig. Fjórða deild er: Fjölskylda Sveinbjörns segir hjúskap Sveinbjörns, konu hans 

og börnum. Fimmta deildin er: Stórtónleikar í Kaupmannahöfn segir frá gríðarlega 

mikilvægum tónleikum á ferli Sveinbjörns sem hann stóð fyrir í Kaupmannahöfn, en 

einnig er þar sagt frá ferð Sveinbjörns til Íslands 1907 vegna konungsheimsóknarinnar 

og orðuveitingar í kjölfar hennar. Sjötta deildin er: Vesturferðir Sveinbjörns en þar segir 

frá ferðum Sveinbjörns í Kanada og Bandaríkjunum. Sjöunda deildin og sú síðasta ber 

heitið: Síðustu æviár Sveinbjörns en þar er sagt frá dvöl Sveinbjörns á Íslandi 1922-

1924 og í Danmörku 1924-1927. 
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 Hverju þema fylgja ljósmyndir, bréf, skjöl og aðrir munir sem tengjast 

viðkomandi tímabili og með þeim er hafður skýringartexti. Valdar ljósmyndir verða 

skannaðar og stækkaðar og unnið með þær í ljósmyndaforriti til að gera þær eins skýrar 

og kostur er. Nafn hvers þema er prentað stóru letri og þar verður einnig ritaður 

fróðleikur um það helsta er varðar þetta æviskeið í lífi Sveinbjörns. Þá verður hægt að 

hlusta á tóndæmi með tónlist Sveinbjörns og einnig munu sýningargestir geta heyrt 

upptökur af Sveinbirni sjálfum leika á píanó. Fyrir utan þemuskiptar deildir er einnig 

áætlað að sýna heimildamynd um Sveinbjörn, tímalínu sem spannar æviskeið hans og 

myndbandsupptökur með viðtölum við gesti Kringlunnar um þjóðsönginn og höfund 

hans. 

 

 2.2. Hönnun og gerð sýningar um Sveinbjörn Sveinbjörnsson 

Lykillinn að góðri hönnun sýningar er sú að framsetning hennar bæði hvað form og 

innihald snertir sé samkvæm sjálfri sér (Bertron, o.fl., 2007, 19). 

 

 Sýningarsvæðið. Fyrsta skrefið í hönnunarferlinu var að taka út sýningarsvæðið 

og velta fyrir sér möguleikum þess og takmörkunum. Þar sem stórir gluggar þekja 

norðurhlið safnsins ákvað forstöðumaður þess að festa kaup á svörtum og þykkum 

tjöldum til að setja fyrir gluggana og tryggja þannig að ekkert sólarljós slyppi inn fyrir. 

Sú ráðstöfun gerir mögulegt að sýna gamla og viðkvæma muni í safninu en það var 

forsenda fyrir því að hægt væri að fá lánaða muni frá Þjóðminjasafni og 

Landsbókasafni. Annað vandamál var lýsing í salnum en hún hentaði mjög illa fyrir 

sýningarhald. Uppsetning nýrra ljósa er mjög kostnaðarsöm en nauðsynleg aðgerð en 

eftir nokkrar umræður mikilvægi rétts ljósabúnaðar varð úr að fengnir voru 

ljósasérfræðingar á vegum Kópavogsbæjar til að setja upp kastara sem bærinn átti á 

lager en það sparaði þó nokkuð fé; þrátt fyrir það kostuðu ný ljós yfir hálfa milljón 

króna með uppsetningu. En eins og komið hefur fram í fræðilega hluta þessarar 

greinagerðar að þá er rétt lýsing gríðarlega mikilvæg og því má segja að þó þessi aðgerð 

hafi kostað mikið að þá var hún nauðsynleg fjárfesting fyrir safnið og kemur til með að 

nýtast fyrir framtíðarsýningar. Þessum nýju ljósum var komið fyrir samkvæmt 

ábendingum hönnuðar en þau er hægt að færa til svo þau henti framtíðarsýningum. 

Aðrar takmarkanir salarins voru að ekki mátti setja neitt þungt fyrir framan dyr þar sem 

brunaslöngu er að finna.  
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 Við hönnun sýningarinnar þurfti að taka mið af sýningarsalnum, stærð hans og 

formi og eins því að hann er líka notaður sem tónleika- og fyrirlestrasalur. Það þýðir að 

hanna þurfti sýninguna sem víkjandi sýningu, en með því er átt við að hægt sé að víkja 

henni til hliðar svo koma megi fyrir stólum fyrir gesti og eins að rýma nægjanlegt pláss 

fyrir hljóðfæraleikara þegar þannig ber undir. Annað atriði var að Tónlistarsafn Íslands 

er í góðu samstarfi við ýmsar skyldar stofnanir og má þar nefna Tónlistarskólann á 

Akureyri sem er til húsa í Hofi menningarhúsi Norðlendinga en þar er áhugi á að fá 

sýningar frá Tónlistarsafninu. Sýninguna þurfti því að hanna þannig að hún væri bæði 

víkjandi og eins og að auðvelt væri að pakka henni niður og fara með annað. 

 

 Hugmyndavinna. Nú þegar búið var að taka út sýningarsalinn var ekkert að 

vanbúnaði að fara vinna að hugmyndum að lausnum og til að byrja með voru þær 

rissaðar á blað með hliðsjón af grunnuppdrætti sýningarsalarins. Hvað hönnun varðar er 

markmiðið að reyna eftir fremsta megni að gæða hvert þema ákveðnu lífi og tilfinningu 

sem var einkennandi fyrir þann tíma og stað eins við á. Til dæmis má nefna að 

bakgrunnur texta- og myndmálsrennings bernskuáranna er dökkblár, svolítið 

drungalegur og þungur sem endurspegla á lífið á Íslandi á þessum tíma, en þá ríkti mikil 

fátækt og menningarlífið og ekki síst tónlistarlífið var fábrotið. Á þessum sama renning 

er einnig stækkuð teikning af miðbæ Reykjavíkur sem breskur ferðamaður gerði árið 

1874 en þar sést vel hve fátæklegur bær Reykjavík var á þessum tíma. Á móti kemur að 

á næsta renning sem segir frá námsárum Sveinbjörns og fyrstu árunum í Edinborg en 

þar gefur að líta stóra mynd sem teiknuð er af Princess street í Edinborg með sínum 

glæsilegu byggingum, grænum trjágróðri og verslunargötu iðandi af mannlífi. Munurinn 

á þessum tveimur myndum eru sláandi og þær sýna hvaðan Sveinbjörn kom og hvert 

hann fór og kannski afhverju hann sneri ekki aftur. Þá er bakgrunnur þeirra renninganna 

Nám í útlöndum og fjölskylda Sveinbjörns er skær rósrauður litur en segja má að árin í 

Edinborg hafi verið einstaklega gott tímabil í lífi Sveinbjörns og er litnum ætlað að 

undirstrika það. En Sveinbjörn naut velgengni sem tónskáld og píanókennari í Edinborg, 

þar kynntist hann konu sinni, þar fæddust börnin og þar gat hann lifað góðu lífi sem 

tónlistarmaður. Þessi nálgun er til þess fallin að auka upplifun sýningargesta, en einnig 

hjálpar hún til við að aðgreina hvert tímabil og þar með hvert þema. Í ævisögu 

Sveinbjörns eftir Jón Þórarinsson (1969) kemur fram að hinn þekkti hönnuður og skáld 

William Morris og Sveinbjörn þekktust, og auk þess var dóttir hans May Morris tíður 

gestur á heimili þeirra hjóna í Edinborg og einnig á Íslandi þegar þau bjuggu þar. En 
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feðginin voru miklir Íslandsvinir eins og það kallast. Höfundi fannst þessi tenging vera 

áhugaverð  og skemmtileg og því kviknaði sú hugmynd að nota veggfóðurmunstur eftir 

William Morris sem bakgrunn fyrir les- og myndmál sýningarinnar. Það myndi ekki 

vera fallegt heldur líka þjóna þeim tilgangi að tengja sögu Sveinbjörns við staðinn sem 

hann bjó lengstum á, Edinborg í Skotlandi. Hófst þá leit að rétta munstrinu, það tókst á 

endanum og vildi svo heppilega til að það munstrið Bird & Anemone var án 

höfundaréttar og í góðri upplausn svo hægt var að nota það inn í grafíska hönnun 

sýningarinnar. Munstrið var líka þess eðlis að hægt var með góðu móti að breyta lit þess 

og voru litirnir valdir í samræmi við litapalettu einnar af veggfóðursprufunum sem 

skráð er undir heitinu COT 2478-1. Markmið höfundar hvað hönnunina snertir var 

að skapa hlýja en jafnframt létta stofustemningu en án þess að sviðsetja stofu; heldur 

skapa hana með því að hafa veggfóðurmunstur sem bakgrunn á renningum með les- og 

myndmáli í hlýjum litum svipuðum þeim sem Morris notaði mest, einnig voru í því 

augnamiði notaðar blúndur og þessháttar úr búi Sveinbjörns í skápana og með því að 

láta píanóleik hans hljóma í hátalara í vestur enda salarins. 

 

 Miðlar. Hvað notkun miðla varðar að þá var niðurstaðan sú að munirnir úr búi 

Sveinbjörns og tónlist hans væru þungamiðja sýningarinnar. Skipulag hennar þyrfti að 

taka mið af því. Söfn nota gjarnan muni til að segja tiltekna sögu en yfirleitt með hjálp 

skýringartexta en það er sú leið sem ákveðið var að fara í sýningu um Sveinbjörn, enda 

hafði safninu borist margir munir úr búi Sveinbjörns sem áhugi var fyrir að sýna 

almenningi. Eins og fram hefur komið í fræðikafla ritgerðarinnar að þá er líklegra að 

boðskapur sýningar komist til skila ef notaðir eru fleiri miðlar því það styrkir upplifun 

og minni fólks (Serrell, 1996).  Því var ákveðið að auk sýningartexta og muna yrði sýnd 

heimildamynd sem Dr. Bjarki Sveinbjörnsson gerði um Sveinbjörn en í henni er hægt 

að fara enn dýpra í sögu Sveinbjörns heldur en hægt er að gera í sýningartextum sökum 

hversu knappir þeir verða að vera. Þá fékk Dr. Jón Hrólfur Sigurjónsson það starf að 

gera tímalínu yfir ævi Sveinbjörns og setja hana í samhengi fyrst og fremst við íslenska 

tónlistarsögu en einnig við umheiminn þar sem hann bjó lengstum erlendis og varð fyrir 

áhrifum af evrópskri tónlist og menningu. Mikilvægur hluti sýningarinnar er að miðla 

tónlist Sveinbjörns. Í þeim tilgangi var ákveðið að gera upptökur hans aðgengilegar í 

tölvu sem komið skyldi fyrir á stöpli í safninu. Þar geta gestir sett á sig heyrnartól og 

ákveðið sjálfir hvaða verk þeir vilja hlusta á með því að nota lyklaborðið. Auk þess kom 

upp sú hugmynd að að láta upptöku með Sveinbirni sjálfum að leika lög sín á píanó 
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hljóma úr hátalara sem yrði komið fyrir á píanói sem var í eigu Sveinbjörns. Með því 

var ætlunin að skapa stemningu í vesturenda salarins og gefa ímyndunaraflinu lausan 

tauminn. 

 Texta- og myndmálsrenningar. Til þess að koma á móts við kröfur um víkjandi 

sýningu og farandsýningu að þá var farin sú leið að setja prentmál á renninga úr þykku 

tauefni sem síðan voru hengdir upp í girni meðfram veggjum og gluggum salarins. 

Efnið var valið með tilliti til þess að það skilaði skýrum texta og ljósmyndum og 

jafnframt var lögð áhersla á það að það væri frekar matt svo það myndi ekki glampa 

þegar ljósið fellur á það en það myndi torvelda lestur. Miðað var við það að auðvelt 

væri að rúlla renningunum upp og án þess að efnið hlyti nokkurn skaða af því. Til að 

tryggja að renningarnir hangi fallega voru límdir á þá álstangir að neðanverðu og 

ofanverðu. Renningana hannaði höfundur í forritinu photo shop en það var það 

myndvinnsluforrit sem safnið var búið að festa kaup á. Skjölin sem unnu voru á þennan 

hátt voru mjög þung eða frá 500 MB til 1 GB hvert og því hefði verið betra að geta 

unnið þau í annarskonar forritum sem ætluð eru fyrir slík skjöl, en slík forrit eru dýr og 

því var ekki um annað að ræða en að vinna þetta í photo shop. Valdar voru einstaka 

ljósmyndir úr búi Sveinbjörns til stækkunar til að setja á renningana og með þeim var 

saminn texti í nokkrum málsgreinum sem segir í meginatriðum frá viðfangsefni hverrar 

deildar. Höfundur lagði áherslu á samningu textans og og eins að reyna að gera þær 

skýrari svo þær myndu njóta sín betur útprentaðar á renningunum. Til að gæta 

samræmis ákvað höfundur að hæð renninganna myndi vera sú sama og hæð eins af 

helstu sýningarmununum, rúmábreiðu sem faðir tónskáldsins óf sem ungur maður. 

Renningarnir eru 170 cm á hæð og 105 cm á breidd en það er í samræmi við gullna 

sniðið svokallaða. 

 Í hönnun þeirra þurfti að gæta þess að textar og ljósmyndir væru í þægilegri hæð fyrir 

fólk að lesa þegar það stendur upp á endann. Fræðin kenna að miða skuli við 

augnhæðina 170 cm, en samkvæmt þeim má texti vera í 110 cm hæð og upp í 180 cm 

hæð (Bertron, o.fl., 2006, 70, 99). Höfundur miðaði við að renningarnir yrðu hengdir 

upp í 210 cm hæð og að les- myndmál myndi ekki ná yfir meira svæði en 90 cm, eða 

um það bil 25 cm fyrir ofan augnhæð en svo hátt uppi er aðeins titillinn og hann er með 

stóru letri og 65 cm fyrir neðan augnhæð en það er nokkurnveginn í samræmi við 

ofangreindar ráðleggingar enda má segja að mun þægilegra sé að líta niður í einhvern 

tíma heldur en að líta upp í lengri tíma.  
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 Textagerð. Eins fram kom í fræðikafla er samning, hönnun og staðsetning 

sýningartexta og skýringarmiða meðal þess erfiðasta en einnig mikilvægasta sem 

safnstarfsmaður gerir (Ambrose og Paine, 1998, 105). Af þessum sökum lagði höfundur 

mikla áherslu á að vanda til textagerðar og eins að hafa eins lítið lesmál og frekast var 

unnt enda hafa margir eins og til að mynda Eggert Þór Bernharðsson (2003) gagnrýnt 

söfn fyrir að leggja of mikið á sýningargesti hvað varðar magn lesefnis. Í Grunnatriði 

safnastarfs (Ambrose og Paine, 1998, 105) er bent á þetta og sagt að fólk lesi oft aðeins 

einn tíunda af því lesefni sem er að finna á sýningum. Þess vegna ákvað höfundur að 

gefa sér góðan tíma í samningu inngangs, deildar og munatexta og reyna eftir fremsta 

megni að fylgja eftir kenningum Serrell (1996) og Ekarv 

 (1991) um knappan en áhugaverðan texta. Höfundur byrjaði á því að skrá niður sögu 

Sveinbjörns allt frá því hann fæðist á Seltjarnarnesi 1847 og þar til hann deyr í 

Kaupmannahöfn 1927 þá tæplega áttræður að aldri. Þá voru megin atriðin dregin í dálka 

eftir því hvaða deild þau tilheyrðu. Síðan var farið í að skera textann niður eins og hægt 

var til þess að ofbjóða ekki sýningargestum með miklu lesmáli. Þannig urðu til einar 

fimm útgáfur af textanum þangað til að höfundur var orðinn sáttur við útkomuna.  

Dæmi um það má sjá í viðauka II. Helstu reglur sem höfundur setti sér við textagerðina 

var að: hafa lýsandi fyrirsögn ekki lengri en 10 orð, hafa sagnir í germynd, reyna fylgja 

hefðbundinni setningaskipan þ.e. frumlag - umsögn- andlag, hafa ekki fleiri stafi en 45 í 

hverri röð og hafa setningar almennt á bilinu 9-13 orð. Þá miðaði höfundur við að: hver 

lína endaði í samræmi við þar sem eðlilegt væri að nema staðar þegar lesið er upphátt, 

málsgreinar væru ekki lengri 45-50 orð, línur enduðu ekki á forsetningu eða tengiorði, 

textinn væri jafnaður til vinstri, og óæskilegt væri að skipta orði á milli lína. Reynt var 

að miða við að deildartextar innihéldu ekki fleiri orð en 200 orð en það er samkvæmt 

ráðleggingum Ambrose og Paine (1998, 107) í Grunnatriði safnastarfs,  en það reyndist 

erfitt. Aftur á móti eru að meðaltali innan við 200 orð á renningi þar sem í heildina eru 

orð deildartexta og inngangstexta alls um 1590 orð og eru þá meðtaldir textar undir 

myndum. Serrell (1996, 27) heldur því fram að meðal leshraði safngesta sé fimm orð á 

sekúndur. Það þýðir að gestir safnins eiga að geta lesið allt þetta lesmál á rétt rúmlega 

fimm mínútum en segja má að það sé ásættanlegur tími ef horft er til viðmiða Serrell 

(1996, 127) um að það eigi í mesta lagi að taka safngesti eina til tvær klukkustundir að 

lesa hvert einasta textasnitti í sýningunni. Skammstafanir voru ekki notaðar og miðað 

var við að nota almennt málfar. Letrið sem notað er heitir Helvetica frá árinu 1957 en 
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það er mjög skýrt og auðlesið letur sem er mjög mikið notað um allan heim (Rohrer, 

2007) en það réði mestu um valið. Letrið er auk þess byggt á letrinu Akzidenz Grotesk 

frá árinu 1896 en það er ein af þeim leturgerðum sem þróuðust á 19. öld í þeirri viðleitni 

að skapa skýrt letur fyrir auglýsingabransann (Ed, 1991, 168). Hvað letur stærð varðar 

að þá var lögð áhersla á að hafa letrið stórt og skýrt þannig að fólk gæti auðveldlega 

lesið textann þó það standi nokkuð frá textanum því eru deildarfyrirsagnir 72 punkta, 

aðrar fyrirsagnir 36 punkta og megintexti 30 punkta, eins var þess gætt að hafa gott 

línubil. 

 Glerskápar. Meðal þess sem leysa þurfti var að finna hentuga glerskápa því 

safnið átti enga slíka. Ekki var til fé til kaupa á vönduðum sýningarskápum eins og þeim 

sem eru í Þjóðminningasafni eða Þjóðarbókhlöðu heldur var brugðið á það ráð að kaupa 

ódýra, en samt hentuga skápa miðað við verkefnið, sem bráðabirgðalausn þangað til fé 

fengist seinna fyrir kaupum á betri skápum. Lausnin í þeim efnum var að kaupa sjö háa 

glerskápa með þremur glerhillum í IKEA en reiknað var með að hafa einn glerskáp 

undir muni hvers þema. Skáparnir kostuðu tæpar tíu þúsund krónur stykkið svo hér var 

ekki um mikla fjárfestingu að ræða. Skáparnir eru léttir og fyrirferðalitlir sem er kostur 

upp á plássið að gera og eins eru þeir í samræmi við markmið höfundar að skapa létt 

yfirbragð en í því sambandi henta ekki þungir og stórir skápar. Undir skápana voru 

smíðaðir svartir pallar til að hækka skápana svo hægt væri, ef á þyrfti að halda, að nýta 

neðstu hillu þeirra. Skáparnir eru 43 cm á breidd og 175 cm á hæð og er form þeirra í 

samræmi við hönnun á textarenningum, hátt og mjótt. Ókosturinn við þessa skápa er að 

erfitt er að lýsa inn í þá án þess að einhver skuggi falli á enda er eiginlega ekki hjá því 

komist að munur sem er á efri hillu skyggi á þann sem er á neðri hillu. Reynt var að 

leysa þetta með því að saga gat á skápana að ofanverðu og setja plexiglerplötu ofan í og 

hleypa þannig ljósi inn í skápana. Sú aðgerð hjálpaði talsvert til en samt sem áður má 

sjá skugga hér og þar enda hefði þurft muni betri ljósabúnað sem kastar ljósi frá 

mismunandi áttum til að leysa það mál. Annar ókostur við skápana er að sumir munir 

liggja heldur lágt. Þrátt fyrir þessa vankanta telur höfundur að skáparnir sómi sér vel á 

sýningunni og gera sitt til að skapa fallegt og stílhreint yfirbragð hennar. 

 

 Uppröðun efnis í sýningarsalnum tekur mið af því að skilja eftir sem mest 

gólfpláss svo ekki þurfi að færa neitt þegar salurinn er notaður til annars nema í 

undantekningatilfellum. Þegar búið er að koma fyrir munum í skápum er hætta á því að 
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þeir færist til ef skáparnir eru færðir. Af þeim sökum var miðað við það að allir 

glerskápar með munum yrðu settir upp við vegg eða því sem næst. Ein undantekning er 

á þessu en það er láréttur skápur með plexiglerkúpli sem er út á miðju gólfi vestan 

megin salarins en hann var smíðaður þannig að auðvelt væri að ýta honum til hliðar en 

einnig var þess gætt að hafa eingöngu nótur í skápnum sem lítil hætta er á að færist úr 

stað. 

 Eins og fram hefur komið í fræðikafla að þá er mikilvægt að munum og 

viðeigandi deildartexta sé stillt upp saman til að mynda samstæða og rökrétta heild 

(Serrell, 1996, 24) og eins til að auðvelt sé fyrir fólk að lesa smá, kíkja síðan á 

nærliggjandi muni og lesa svo aftur meira af því sem stendur á renningnum. Uppröðun 

efnis hinna sjö deilda er raðað upp samkvæmt því og í tímaröð nema fyrsta deildin: 

Lofsöngurinn Ó, guð vors lands. Höfundur taldi að best væri að gestir safnsins færu 

réttsælis um sýningarsalinn og var hönnun gönguleiðar miðuð við það. Fyrst þegar inn 

er komið blasir við stór milliveggur sem á hanga tveir renningar annar með stækkaðri 

ljósmynd af Sveinbirni í raunstærð og hinn með vínrauðu veggfóðri þar sem á er 

prentaður kynningartexti eða inngangstexti sýningarinnar og er hann hafður í stærra letri 

en deildartextarnir. Þá er farið meðfram milliveggnum og til vinstri í vesturenda 

salarins. Þar er fyrsta deildin Lofsöngurinn Ó, guð vors lands en hún inniheldur einn 

renning með les- og myndmáli auk glerskáps með munum er tengjast lofsöngnum, píanó 

sem talið er hafa verið í eigu Sveinbjörns en ofan á það hefur verið komið fyrir hátalara 

sem útvarpar píanóleik Sveinbjörns, út á gólfi er síðan láréttur skápur með nótum 

lagsins og þar má einnig sjá ýmsar þýðingar á textanum. Deild númer tvö Bernskuárin á 

Íslandi er staðsett í suðvestur horni salarins en hún hefur að geyma glerskáp með 

tilheyrandi munum, ofinni rúmábreiðu sem Þórður faðir Sveinbjörns óf sem ungur 

maður og má segja að það tengist rótum Sveinbjörns, síðan er renningur með viðeigandi 

les- og myndmáli. Í norðvestur horni salarins hefur verið komið fyrir tveimur 

glerskápum með munum er tilheyra þriðju deild Námsárin í útlöndum og fjórðu deild 

fjölskylda Sveinbjörns. Þar á eftir koma tilheyrandi renningar með les- og myndmáli 

sem báðir eru með skær rósrauðum bakgrunni. Fimmta deild Stórtónleikar í 

Kaupmannahöfn, sjötta deild Vesturferðir Sveinbjörns, og sjöunda deild Síðustu æviár 

Sveinbjörns koma svo allar í röð á norðurhlið salarins hver með sinn les-og 

myndmálsrenning og hver með sinn glerskáp með munum er tengjast viðkomandi 

tímabili. 

 Í austurenda salarins er svartur tveggja manna sófi en fyrir framan hann er nett 
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sjónvarp sem sýnir heimildamynd um Sveinbjörn, heimildamyndin er ein og hálf 

klukkustund en ekki er reiknað með að fólk sitji svo lengi heldur er hún einskonar 

„teaser“ þar sem fólk getur séð glefsur úr myndinni en hafi það áhuga getur það horft á 

hana alla á heimasíðu safnsins tonlistarsafn.is þegar heim er komið. Á hægri hlið 

austurenda salarins hefur svo verið komið fyrir renningi sem á er prentað risastórt 

ættartré sem sonur tónskáldsins Þórður gerði árið 1917. Þetta ættartré var hripað niður á 

lítið blað sem slitið hafði verið úr stílabók en til þess var ákaflega vandað og því þótti 

höfundi upplagt að stækka það og leyfa fólki að forvitnast um ættir Sveinbjörns en það 

eru margir á Íslandi áhugasamir um ættfræði. Þegar gestir eru búnir að fara í gegnum 

þessa leið blasir við þeim stór plexiglerstandur með tveimur stórum sönglagaheftum í 

A3 stærð sem þeir mega fletta og skoða að vild og jafnvel stendur þeim til boða að 

setjast við flygil safnsins sem er á miðju gólfi salarins til að leika lögin og syngja ef 

áhugi er á því; eins getur forstöðumaður safnsins leikið þau ef eftir því er leitað. Rétt við 

nótnastatífíð er stöpull með tölvu þar sem gestir geta hlustað á verk Sveinbjörns eftir 

eigin vali. Eina sem þarf er að setja á sig heyrnartólum og velja lag með því að nota 

lyklaborðið. Á bakhlið milliveggjar við innganginn hefur verið búinn til einskonar 

tjáningarveggur. En höfundur hefur tekið eftir því að sitt sýnist hverjum um 

þjóðsönginn og þarna er tækifæri fyrir fólk að tjá sig um hann. Á veggnum eru einnig 

útprentaðar greinar sem nýlega hafa birst í fjölmiðlum landsins þar sem landsþekktir 

aðilar tjá sig um þjóðsönginn og ágæti hans. Rétt við millivegginn er svo stallur með 

litlu sjónvarpi þar sem heyra og sjá má viðtöl sem höfundur tók við gesti Kringlunnar en 

þar var fólk spurt ýmissa spurninga er varðar þjóðsönginn og þá sérstaklega hvað því 

fyndist um hann og hvort það vissi hver hefði samið hann. Að lokum má nefna stóra 

tímalínu sem Dr. Jón Hrólfur Sigurjónsson verkefnastjóri safnins vann. Tímalínan hefur 

að geyma yfirlit yfir helstu viðburði í ævi Sveinbjörns og eru þeir settir í samhengi í við 

það helsta sem var að gerast á hverjum tíma á Íslandi og í umheiminum, en þó með 

áherslu á tónlist. Tilgangurinn með því var að setja ævi Sveinbjörns í sögulegt samhengi 

bæði hvað Ísland og umheiminn varðar til að fá tilfinningu fyrir þeim heimi sem mótaði 

hann en það eru 164 ár síðan Sveinbjörn fæddist en hann var upp á sitt besta í kringum 

aldamótin 1900 og sá tími orðinn mjög fjarlægur fólki í dag og þá sérstaklega yngra 

fólkinu. Vandinn með tímalínuna er að ekki vannst tími til að skera niður magn 

upplýsinga vegna vandkvæða með forritið sem hún var unnin í og því er heldur of mikið 

efni á henni og letrið of smátt vegna plássleysis. Fyrir neðan tímalínuna eru tveir stórir 

láréttir skápar með plexiglerkúplum en undir þeim eru nótur, nótnahandrit skrifuð af 
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Sveinbirni sjálfum og þrjú bréf sem hann ritaði dóttur sinni og annað bréf ritað af konu 

hans þar sem hún tilkynnir dótturinni um lát föður hennar og hvernig það bar að. 

 

Lagskipt nálgun. Sýningin er hugsuð þannig að sýningargestir geti fræðst og upplifað 

sem mest með hjálp ólíkra miðla. Hún er að vissu leyti lagskipt og má segja að fyrsta 

lag hennar séu deildirnar sjö en með því að skima yfir þann hluta sýningarinnar og 

aðeins lesa lýsandi fyrirsagnir og virða fyrir sér ljósmyndir og nokkra muni að þá eru 

sýningargestir þó nokkru nær um Sveinbjörn. Annað lag er svo lesmálið allt á 

deildarskiptu renningunum ásamt hjálögðum munum og merkingum þeirra, ef gestir 

gefa sér tíma til að fara yfir það fá þeir góða mynd af æviskeiði Sveinbjörns og helstu 

verkum hans og afrekum. Þriðja lagið er tímalínan, nótnaheftin, gömlu nóturnar og 

bréfin sem og sönglögin sem fólk getur hlustað á, fjórða og síðasta lagið er svo 

heimildakvikmyndin sem fólk getur horft á hvort sem er í safninu eða á heimasíðu 

safnsins. Höfundur gerði einnig bækling fyrir sýninguna en hann inniheldur útdrátt sem 

Dr. Bjarki Sveinbjörnsson skrifaði um ævi Sveinbjörns og tónlistarsköpun hans. Auk 

þess er í honum að finna stutt yfirlit yfir nokkur verka Sveinbjörns. Á bakhlið 

bæklingsins eru grunnupplýsingar um safnið, styrkjendur og aðstandendur 

sýningarinnar, en þar er einnig að finna lista yfir helstu heimildir (sjá nánar í viðauka 

III). 

 

Almannatengsl og kynningarstarf. Í tengslum við sýninguna var tvisvar sinnum tekið 

viðtal við undirritaða um sýninguna, það fyrra var í útvarpsþætti Lísu Páls á Rás 1 

snemma á árinu en hið síðara var í menningarþættinum Víðsjá á Rás 1 þann 15. mars 

2011 (Ríkisútvarpið, 2011). Auk þess var birt eitt viðtal við undirritaða í Fréttablaðinu 

9. mars 2011 (Vera fyrir Fréttablaðið, 2011). 

 

Ekki verður farið nánar út í sýningargerðina hér en í stað þess er fólk hvatt til þess að 

koma að sjá sýninguna enda má segja að hún tali best fyrir sig sjálf. 

 

 

 

3. Niðurstöður 
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Um hlutverk safna og sýninga. Söfn sjá um að safna, varðveita, skrá, og rannsaka 

menningararfinn, það vill segja allar heimildir er hafa með manninn og umhverfi hans 

að gera, og miðla þekkingu um hann til nýrra kynslóða. Söfn eru þar með hluti 

menntunarkerfisins þótt með óformlegum hætti sé. Með starfi sínu stuðla söfn að því að 

þekking fari ekki forgörðum heldur færist á milli kynslóða, en þekking á fortíðinni er 

forsenda fyrir áframhaldandi þróun samfélags og menningar. Vandamál heimsins eins 

og við þekkjum hann hafa aldrei verið meiri og nú stöndum við á ystu mörkum hvað 

varðar fólksfjölda í heiminum og gróðurhúsaáhrif. Ef takast á að leysa vandann þá þarf 

að nota alla þekkingu sem mannkyn hefur byggt upp til þessa við að finna lausnir. Söfn 

gegna þar mikilvægu hlutverki. 

 Söfn hafa löngum staðið sig vel í safna og skrá, varðveita og rannsaka en í seinni 

tíð hafa þau í auknum mæli reynt að koma til móts við safngesti með því að gera söfnin 

og sýningar í þeim aðgengilegri og áhugaverðari fyrir hinn almenna safngest. Þannig má 

segja að fókusinn hafi færst frá sjálfum safngripunum yfir á safngestina (Hooper- 

Greenhill, 1994, 1-3). Þessi þróun er mjög jákvæð því með því að kanna hvernig best er 

að ná til safngesta og hvernig koma má til móts við þarfir þeirra er mun líklegra en ella 

að boðskapurinn komist til skila. 

 Starfsemi safna hefur einnig í för með sér efnahagslegan ábata fyrir þjóðfélagið. 

Til að mynda eru söfn mikilvægur þáttur í því að laða að ferðamenn; en 

ferðamannaþjónusta orðin ein mikilvægasta atvinnugrein hér á landi en samkvæmt 

Hagstofu Íslands (2010) var hún árið 2008 fimm prósent vergrar landsframleiðslu. 

„Alþjóðleg ferðamennska og hinn mikli efnahagslegi hagnaður sem henni fylgir eru nú 

ein helsta ástæða fyrir fjárfestingu í söfnum og safnastarfi um allan heim.“ (Ambrose og 

Paine, 1998, 2). 

 Sýning er hin hefðbundna leið safna til að kynna niðurstöður rannsóknar og miðla 

þekkingu um meðal annars menningararf, menningu og samfélag. Viðfangsefni safna 

geta verið mis aðgengileg fyrir hinn almenna safngest. Safnafræðingar og aðrir 

starfsmenn safna hafa það hlutverk að safna, skrá og rannsaka efnið og túlka 

niðurstöðurnar og gera þær aðgengilegar fyrir almenning. Til þess eru ýmsar 

miðlunarleiðir en sýning er það form sem oftast er notað. Helgast það að líkindum af 

því að oftar en ekki er verið að sýna verðmæta eða fágæta safngripi, en þeir draga til sín 

fólk sem vill fá að sjá eitthvað og upplifa eitthvað sérstakt sem það getur ekki gert 

annarsstaðar. Auk þess er á sýningum hægt að nota marga mismunandi miðla sem auka 

líkurnar á því að fólk skilji efnið en skilningur er forsenda þekkingar (Bertrand, o.fl., 
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2006, 19). Sýning samkvæmt skilgreiningu safnaráðs er fyrst og fremst lifandi miðlun. 

 

Vinnuferill sýningar og grundvallaratriði. Sýningargerð má skipta upp í fimm skeið: 

grunnhugmynd, hönnun, verkáætlun, framleiðsla og framkvæmd. Mikilvægast af öllu er 

að gefa sér góðan tíma í fyrsta skeiðið en það felst í ítarlegri rannsókn á viðfangsefninu 

og samræðu á milli sýningarteymis og sérfræðinga um hlutverk sýningar og markmið. 

Góð grunnhugmynd „skýrir frá og afmarkar eðli og tilgang sýningar, og leggur auk þess 

fram vel skilgreind markmið en með hjálp þeirra má síðar meta hvort tilætluðum árangri 

hafi verið náð“ (Serrell, 1996, 1). Það sem ræður mestu um árangur sýningar veltur á 

markmiðum hennar og að þau séu sett með markhópinn í huga (Caulton, 1998, 39). 

Skýr grunnhugmynd að baki sýningu gerir grein fyrir þema sýningar; hún er grunnur 

fyrir allar ákvarðanir hvað hönnun snertir (Bertron o.fl., 2006, 22). Þessa 

grunnhugmynd þarf að setja í orð í formi leiðarljóss sem hengja á upp á vinnustöðvar 

allra sem starfa við sýninguna. Leiðarljósið vísar veginn og hjálpar öllu starfsliði til að 

einbeita sér að því sem skiptir megin máli fyrir boðskap og markmið sýningar. Þannig 

afmarkar leiðarljósið viðfangsefnið og hjálpar sýningarteyminu að finna aðalatriðin og 

vinsa frá það efni sem ekki uppfyllir skilyrði leiðarljóssins.  

Annað sem mikilvægt er að hafa í huga við sýningargerð er að ofbjóða ekki 

sýningargestum með allt of miklu lesmáli. Ef það er gert er hætta á að fólki fallist 

hendur og er þá mikið búið að skemma fyrir upplifun gesta. Erlendar rannsóknir á 

söfnum benda til þess að gestir þeirra eyði að jafnaði aðeins um tíu mínútum inni á safni 

(Serrell, 1996, 71) og lesi þá aðeins um einn tíunda af lesmáli sýningar (Ambrose og 

Paine, 1998, 105). Þetta þarf að hafa í huga við gerð textans en meðallestrarhraði inni á 

söfnum er um 5 orð á sekúndu sem þýðir að fólk getur lesið um 250 orð á mínútu 

(Serrell, 1996, 125). Gestir hafa ekki sömu þolinmæði til að lesa á sýningum eins og 

þegar setið er með bók í hendi. Sýning er annarskonar miðill en bók og því á hún ekki 

að vera eins og bók á vegg. Textahöfundar eiga ekki að semja texta eins og þeir væru að 

rita bók um efnið eða fræðirit, heldur verða þeir að semja textann eins og hann væri 

fyrir lesblinda, nema að því undanskildu að notast við bandstrik í lengri orðum. Í stað 

þess ætti að forðast of löng og erfið orð og reyna hafa textann knappann en samt að 

gæta þess að hafa hann áhugaverðan. Textinn á þannig að vera auðveldur að lesa en ekki 

einfaldur að efni. Grunnreglurnar í því sambandi er að hafa í mesta lagi 45 bókstafi í 

línu og láta hana enda þar sem eðlilegt er að nema staðar, en gæta þess að enda ekki á 

samtengingu né forsetningu. Þá eiga setningar að vera mislangar en meðallengd þeirra á 
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að vera á bilinu 9-13 orð og málsgreinar eiga innihalda eina hugmynd með í mesta lagi 

50 orðum. Mælt er með að segja frá í germynd og nota hefðbundna setningaskipan. 

Jafna skal texta til vinstri og hafa lýsandi fyrirsagnir sem segja til dæmis frá því sem 

gestir geta strax náð tengingu við (Serrell, 84). Einnig er mælt með því að deildartextar 

séu ekki meiri en 200 orð (Ambrose og Paine, 1998, 107). Segja má að lykillinn að 

aðgengilegri sýningu og þar með sýningartexta sé að borin sé virðing fyrir áhyggjum, 

óskum, löngunum og viðhorfum sýningargesta. Allir aðilar sýningarteymisins verða að 

vera sammála í því hvaða áhrif sýningin á að kalla fram. (Serrell, 1996, 22). 

 Miðlunarleiðir á fyrst og fremst að velja eftir því hversu vel þær koma boðskap 

sýningarinnar til skila (Serrell, 1996, 66; Bertron o.fl., 2006, 19-20). Þannig á ekki 

fyrirfram að ákveða hvaða miðla á að nota heldur spyrja sig að því hver eru skilaboðin 

og hvernig er best að miðla þeim. Gamlir og grónir miðlar geta þjónað hlutverki sínu 

áfram þó nýir miðlar bætist við, en það á í sjálfu sér ekki að vera markmiðið að nota 

nýjustu tækni nema af því að hún getur bætt einhverju við og miðlað þekkingu betur en 

einhver önnur og hefðbundnari miðlunarleið. 

 Hvað hönnun varðar að þá er mjög mikilvægt að aðstandendur sýningar láti 

honum í té skýr hönnunarfyrirmæli svo ljóst sé til hvers er ætlast og hvaða tilgangi 

sýningin þjónar og hvaða markmiðum hún á að ná. Hönnuði er gjarnan kennt um þegar 

sýning veldur vonbrigðum; en raunar er það „ólíklegt að um mistök hönnuðarins sé að 

ræða, líklegra er að starfsmönnum safnsins hafi mistekist að gera næga grein fyrir 

óskum sínum.“ (Ambrose og Paine, 1998, 114). 

 Að lokum er vert að leggja á það áherslu að sýningarteymið haldi sig við 

leiðarljós sýningar. En í því sambandi getur verið nauðsynlegt að hver hnippi í annan til 

þess að minna á leiðarljósið þegar menn gleyma sér. Sýningarstjóri ber á endanum 

ábyrgð á því hvernig til tekst með sýningu og það er í hans hlutverki að sjá til þess að 

allir í sýningarteyminu fylgi leiðarljósinu. 
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Viðauki II 
 
Textaundirlag fyrir þemað: Bernskuár Sveinbjörns á Íslandi 

 

Foreldrar og ætterni. 

Faðir Sveinbjörns var Þórður Sveinbjörnsson (1786-1856) háyfirdómari frá 1836 til æviloka. 

Þórður var vel menntaður maður á þess tíma mælikvarða. Hann lauk stúdentsprófi sumarið 1802 

hjá biskupnum Geir Vídalín og hlaut góðan vitnisburð. Það er svo ekki fyrr en síðsumars 1817 

sem Þórður siglir utan til frekari náms. Stefán Stephensen amtmaður segir þetta um Þórð í bréfi 

til Gíms Jónssonar sem ritað er þá um haustið, en Þórður hafði þá starfað hjá honum í sex ár: „ 

Það má með sanni segja, að ráðvandari mann en Þórð er trauðlega að finna. Góðar vonir geri ég 

mér og um heppni hans við Universitetið, því ég álít hann í betra ef ekki bezta lagi gáfaðan, og 

ei með öllu óæfðan að brúka vel gáfu. Einasta óttast ég fyrir, að viðkvæmni hans, og þar af 

máske fljótandi þungsinni, kynni að veikja heilsu hans.“ Skemmst er frá því að segja að námið 

gekk að óskum, og lauk hann lögfræðiprófi við Hafnarháskóla árið 1820. Þá hlaut hann tvisvar 

heiðursverðlaun háskólans fyrir ritgerðir vísindalegs efnis og auk þess hlaut hann styrk úr 

almannasjóði til þess að kynna sér náttúrusögu. 

 Að námi loknu eða frá 1820-1822 vann Þórður í rentukammeri, en vann þá jafnframt að 

úgáfu og þýðingu á Grágás á latínu. Þórður var sýslumaður í Árnessýslu 1822 til 1834 er hann 

var gerður að fyrri yfirdómara í landsyfirrétti en því embætti gegndi hann í tvö ár eða þar til 

hann var skipaður háyfirdómari. Á tímabilinu 10.8.1835 til 31.7.1836 gegndi Þórður auk þess 

embætti bæjarfógeta í Reykjavík og síðan landfógeta en varð þá einnig að sinna embætti 

stiftamtmanns. Árið 1835 var Þórður ritstjóri Sunnanpóstins. Þórður átti sæti í 

embættismannanefnd vegna endurreisnar Alþingis 1839-1841. Þá var hann konunglega skipaður 

alþingismaður 1845-1856, varaforseti Alþingis 1845 og forseti Alþingis 1847. Eftir Þórð liggur 

ævisaga hans og fjöldi greina um lögfræðileg málefni. Þórður lést 20. febrúar 1856 eftir stutta 

sjúkdómslegu þá 69 ára að aldri. 

 Móðir Sveinbjörns og seinni eiginkona Þórðar var Kirstin Cathrine Knudsen (1813- 1874) 

dóttir Lauritz Michael Knudsen, dansks kaupmanns og Margrethe Andrea Hölter. Kirstin kom í 

Nesbúð til að hjúkra fyrri eiginkonu Þórðar, Guðrúnu Oddsdóttur, á banalegu hennar. Kirstin 

þótti bæði gáfuð og fögur og skorti hana ekki vonbiðla. Um tónlistarhæfileika hennar segir 

Sveinbjörn sjálfur að móðir sín hafi haft gaman af því að syngja og hafi hún haft háa sópran 

rödd. (Jón Þórarinsson, 1969:46). Þegar Kirstin kom í Nesbúð  var hún umtöluð fyrir þær sakir 

að hafa eignast barn með mági sínum. Haustið 1840, tveimur árum eftir lát Guðrúnar, eru 

Þórður Sveinbjörnsson og Kirstin Kundsen gefin saman. Aldursmunur þeirra hjóna var mikill, 

tæp 27 ár, en ekki síður var mikill munur á stétt þeirra og stöðu. Af ævisögu Þórðar að dæma þá 



73 
 

lét hann sig það litlu skipta enda segir hann um Kirstinu: Það kann máske þá hafa af sumum 

verið talið, að ég tæki ofan fyrir mig, en mér var meira um að gera mína eigin ánægju en 

ríkidæmi, hvar af ég hafði nóg, eða háar ættir. Nú er svo komið, að allir virða hana að 

maklegleikum, en allir unna henni, er þekkja.“  

 Hjónaband Þórðar og Kirstinar var gæfuríkt og eignuðust þau alls átta börn: Theódór, 

Guðrún Láretta, Halldóra Margrét, Aurora Diðrikka Ingibjörg, Sveinbjörn, Stephán, Árna-

Bjarni og Aurora Diðrikka Ingibjörg, en auk þess gekk Þórður syni Kirstinar, Lárusi, í 

föðurstað. Sveinbjörn fæddist 28. júní 1847. Hann var sjötti í röð systkina sinna og hlaut hann, 

eins og aðrir afkomendur í karllegg, eftirnafnið Sveinbjörnsson. (Jón Þórarinsson, 1969:31-32). 

Veturinn 1850-1851 veiktust Aurora, Sveinbjörn og Stephán alvarlega af barnaveiki. Sveinbjörn 

náði aftur heilsu en Aurora og Stephán létust þennan vetur af völdum veikinnar. Haustið 1850, 

þegar Sveinbjörn var rétt rúmlega þriggja ára, var Þórður orðinn þreyttur á búskapnum í Nesi og 

ákvað að flytja með fjölskyldu sína og heimilismenn alla frá Nesi að Túngötu 2 í Reykjavík. 

Hús þetta stóð þar sem nú er Túngata 6 og var það rifið fljótlega eftir lát Kirstinar.  

 Fjölskyldan leið ekki skort í Reykjavík. Fisk fengu þau frá Nesinu, og nytjar af Akurey en 

þar voru þau með þrjátíu ær, heyskap og fuglatekju. Auk þess áttu þau tvær kýr sem þau höfðu 

flutt með sér af Nesinu. Haustið 1853 var lítið að fá í verslunum og útlit fyrir að almenningur 

myndi svelta. Fjölskylda Þórðar virðist þó ekki hafa liðið skort þó vissulega hafi Þórður haft 

áhyggjur af afkomunni samanber bréfaskrifum hans. (Jón Þórarinsson, 1969:36). „Ég vona að 

ég hafa nægilegt af öllu fyrir mitt þunga hús fiskurinn er í Nesi, féð í eyjunni og mélið hjá 

bakaranum...“ ( Þórður Sveinbjörnsson,1853). 

 

Bernskuár   

Sveinbjörn fæddist í Nesbúð og bjó þar sín fyrstu þrjú æviár. Þótt Sveinbjörn hafi verið svo 

ungur þegar hann fór frá Nesbúð þá lifði minningin um þykku veggina í húsinu, vefstól í einu 

herbergjanna og vikulega heimsókn ókunnugs hunds. Mest man hann þó eftir þegar fjölskyldan 

fluttist sjóleiðis til Reykjavíkur. Sveinbjörn segir sjálfur svo frá að hann hafi verið draumlynt og 

rólegt barn sem átti þó til að fá æðisköst væri ranglega á hans hlut gert. Sveinbjörn var fimm ára 

að aldri þegar hann hóf nám í barnaskóla. Sveinbjörn var áhugasamur nemandi en hann hafði 

mjög slæma sjón og háði það honum í námi alla hans skólagöngu enda voru þá hentug gleraugu 

ófáanleg. 

 

Sveinbjörn þótti snemma sýna merki um tónlistargáfu. Um líkt leyti og skólagangan hófst var 

fengin ung stúlka að nafni María Thomsen til að kenna honum að leika á gítar, en ekkert píanó 

var þá enn komið á heimilið. Var þar oft glatt á hjalla því þangað hópuðust krakkar til að syngja 

saman við gítarundirleik Sveinbjörns og systur hans Guðrúnar. Vorið 1855 er keypt píanó á 

heimilið, svokallað "taffel píanó" en það var lárétt svipað og flygill og hefja þá Sveinbjörn og 
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nokkur systkina hans að læra á það. Kennari þeirra var aðalpíanókennari í Reykjavík á þessum 

tíma, Ástríður Thordersen. Píanóið lífgaði mikið upp á heimilisbraginn og þótti það 

merkisgripur enda voru slík hljóðfæri þá aðeins til á örfáum heimilum. 

 

Veturinn 1856 þegar Sveinbjörn er á níunda ári deyr faðir hans eftir skamma sjúkdómslegu. 

Kirstin var þá 42 ára og sameiginleg börn þeirra voru á aldrinum tveggja til fjórtán ára. Þórður 

hafði búið fjölskyldunni vel í haginn og því urðu ekki mikil umskipti við fráfall hans. 

Fjölskyldan hélt áfram að búa á sama stað og börnin nutu góðrar menntunar. 1859 hóf 

Sveinbjörn nám í Lærða skólanum (nú Menntaskólinn í Reykjavík) og tók stúdentspróf þaðan 

1866. Í skólanum voru kenndar greinar eins og latína, íslenska, danska, þýska, landafræði, 

náttúrufræði, gríska, eðlisfræði, stærðfræði, sagnfræði og trúarfræði. Engin formleg 

enskukennsla fór fram í skólanum á þessum tíma. Námsárangur Sveinbjörns var í meðallagi. 

Hann lagði hart að sér en námið sóttist honum seint sökum slæmrar sjónar. 

 

Pétur Guðjónsson (Guðjohnsen) organisti Dómkirkjunnar kenndi söng og undirstöðuatriði 

tónfræði í fjóra tíma á viku í Lærða skólanum. Sungin voru lög úr skólasöngvasafni Berggrens í 

tveimur til fjórum röddum. Pétur var frumkvöðull í tónlistarlífi Reykjavíkur á þessum tíma. 

Hann var giftur Guðrúnu Sigríði Knudsen sem var móðursystir Sveinbjörns. Mikill samgangur 

var á milli þessara fjölskyldna. Gera má ráð fyrir að áhrif Péturs, bein og óbein, hafi orðið til 

þess að Sveinbjörn fór barnungur að læra leika á hljóðfæri og gerði tónlist að ævistarfi sínu, 

fyrstur Íslendinga. Laun Péturs dugðu ekki til að framfleyta fjölskyldu hans. Til að létta undir 

með þeim tóku foreldrar Sveinbjörns eina dóttur þeirra í fóstur. Sveinbirni var því fullljóst að 

erfitt var að lifa af sem tónlistarmaður á Íslandi. Ekki er ólíklegt að það hafi átt sinn þátt í því að 

hann ákvað að setjast að í útlöndum. Síðasta veturinn í Lærða skólanum þegar Sveinbjörn var 

18 ára var hann fenginn til að leysa Pétur Guðjónsson af í einn vetur. Sinnti hann þá 

tónlistarkennslu og lék á orgelið í Dómkirkjunni þegar þess þurfti. 

 

Haustið eftir fór Sveinbjörn í prestaskólann. Tveimur árum seinna lauk hann prófi með fyrstu 

einkunn þá 21 árs að aldri.   Í vitnisburði Sveinbjörns stendur orðrétt: „Hann hefur að voru áliti 

gáfur í góðu meðallagi, er stakur siðprýðis- og reglumaður í allri hegðun, og hinn elskuverðasti í 

umgengni. Þannig er hann með bezta orðstír útskrifaður úr prestaskólanum.“ Þetta var sumarið 

1868. Stóð Sveinbjörn þá á tímamótum enda of ungur til að sækja um prestembætti en þá var 

lágmarksaldur til þess 25 ár. Ákveður Sveinbjörn þá að fara utan til þess að nema tónlist. Það 

hafði enginn Íslendingur gert áður. Mun hann þá hafa verið með betur menntuðum 

tónlistarmönnum á Íslandi. 

 

Ólíklegt er að Sveinbjörn hafi þá þegar gert ráð fyrir að setjast að í útlöndum en hitt vissi hann 
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að nær vonlaust var að lifa af tónlistariðkun á Íslandi enda var þá litið á hana fremur sem 

tómstundagaman en alvöru iðju. Árið 1868 voru Íslendingar aðeins tæp 70 þúsund manns 

dreifðir vítt og breitt um landið. Í Reykjavík bjuggu þá tæplega tvö þúsund manns. Fátækt var 

mikil og flestir þurftu að erfiða mikið til þess að hafa ofan í sig og á. Slík lífsskilyrði eru ekki 

frjór jarðvegur fyrir listsköpun en auk þess er tónlist í eðli sínu fjölmennis- og þéttbýlislist (Jón 

Þórarinsson, 1969:96). Þetta átti þó eftir að breytast og þróast til betri vegar eftir því sem 

þéttbýli jókst í Reykjavík sem annarsstaðar. Á þjóðhátíðinni 1874 var mikil áhersla lögð á 

tónlist og átti það sinn þátt í að hefja tónlist til vegs og virðingar á Íslandi. Seint um haustið 

1868 lagði Sveinbjörn af stað til Kaupmannahafnar með litlu seglskipi. Skipið lenti í miklum 

hrakningum og varð því að leita hafnar í Granton í Skotlandi. Varð þá Sveinbjörn eftir enda 

mjög dregið af honum eftir 35 daga um borð við slæman aðbúnað. Eftir nokkra dvöl í Edinborg 

hélt Sveinbjörn ferðinni áfram og kom til Kaupmannahafnar í lok mars 1869. Sveinbjörn kunni 

vel vil sig í Edinborg svo vel að hann ákvað að setjast þar að síðar meir. 

 

***************************************************************** 

 

Hér fyrir neðan gefur að líta endanlega texta sem fór á renninginn Bernskuárin á Íslandi  

Hér er um VI útgáfu textans að ræða (það er eftir að búið var að skera hann niður í fimm 

áföngum). 

 

Bernskuárin á Íslandi 
 
Íslenskt tónlistarlíf á 19. öld. 
Tónlistarlíf á Íslandi var fábreytt 
þegar Sveinbjörn var að alast upp. 
Fátækt var mikil og lífsbaráttan hörð. 
Slík skilyrði eru ekki frjór jarðvegur fyrir tónlist.  
 
Fáir áttu hljóðfæri og færri kunnu að leika á þau. 
Fyrir utan þjóðlög, rímnastemmur og sálmalög, 
voru einkum sungin erlend lög. 
Kennsla í fjölraddasöng hófst fyrst 
í Lærða skólanum haustið 1846. 
 
Tónlistarlíf efldist eftir því sem þéttbýli jókst. 
Á þjóðhátíðinni 1874 var rík áhersla lögð á tónlist, 
og átti hátíðin sinn þátt í framþróun tónlistar í landinu. 
 
Foreldrar Sveinbjörns voru: 
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Þórður Sveinbjörnsson háyfirdómari og  
Kirstin Cathrine Knudsen, dóttir dansks kaupmanns. 
 
Bernskuárin 
Sveinbjörn fæddist að Nesi við Seltjörn 
þann 28. júní 1847. 
Þegar Sveinbjörn var á fjórða ári, 
flutti fjölskyldan að Túngötu 2, í Reykjavík. 
  
Fimm ára gamall byrjaði Sveinbjörn í skóla. 
Hann var duglegur og áhugasamur nemandi, 
en slæm sjón gerði honum erfitt fyrir. 
 
Sveinbjörn lærði fyrst á gítar 
en átta ára að aldri hóf hann að læra 
að leika á píanó. 
 
Þórður, faðir Sveinbjörns, lést veturinn 1856. 
Kirstin var þá 42 ára og börn þeirra 
á aldrinum tveggja til fjórtán ára. 
 
Lærði skólinn og Prestaskólinn 
Tólf ára hóf Sveinbjörn nám í Lærða skólanum. 
Auk almennra námsgreina var hann í söngtímum  
hjá Pétri Guðjónssyni. 
 
Eftir Lærða skólann fór Sveinbjörn í Prestaskólann 
og lauk hann þaðan prófi 21 árs gamall 
með fyrstu einkunn. 
 
Sveinbjörn var of ungur til að verða prestur. 
En hann vildi gjarnan læra meira í tónlistarfræðum. 
Því varð úr að hann fór utan til þess að nema tónlist. 
 
Það hafði enginn Íslendingur gert áður. 
Þá var hann í hópi lærðustu manna í tónlist, 
hér á landi og þótt víðar væri leitað. 
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Viðauki III 
 
 
 

 
 

 

 


