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Þakkir 

Margir eiga þakkir skildar fyrir aðkomu sína og hjálp við lokaverkefni mitt. Þar ber fyrst að 
nefna Minjasafn Reykjavíkur – Árbæjarsafn fyrir að veita sýningu minni brautargengi í 
safninu og alla þá aðstoð sem safninu var unnt að veita. Þá má nefna sérstaklega 
Guðbrand Benediktsson, deildarstjóra miðlunardeildar safnsins, og Kristinn E. 
Gunnarsson, húsgagnameistara, sem voru mér heilmikil hjálp í vegferð minni ásamt öðru 
starfsfólki safnsins. Einnig reyndist leiðbeinandi minn og prófessor, Eggert Þór 
Bernharðsson, mér mjög vel við allan undirbúning og framkvæmd verksins. Fjölmargir 
veittu mér góðfúslegt leyfi fyrir notkun á efni á sýningunni sem ég kann bestu þakkir fyrir: 
Bjarni Þór Kristjánsson, Hildur Helga Sigurðardóttir, Tryggvi Egilsson, Pétur Halldórsson, 
Vilborg Dagbjartsdóttir og Þórunn Björnsdóttir. Safnadeild Ríkisútvarpsins á einnig þakkir 
skildar fyrir hjálp við leit og öflun efnis. Ásu Bjarnadóttur þakka ég kærlega fyrir mjög 
skemmtilega og árangursríka ferð í Selvoginn og Möggu minni fyrir góðan og skýran 
lestur. Eiríkur Magnússon aðstoðaði mig dyggilega við prófarkalestur. Síðast en ekki síst 
þakka ég fjölskyldu minni sem studdi mig með ráð og dáð og ég hefði ekki getað klárað 
verkið án. Það eru Jón Pétur Jónsson, Sigríður Petra Jónsdóttir, Sigríður Sveinsdóttir og 
Kristín Guðmundsdóttir. 
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Ágrip 

Greinargerð þessi er hluti af lokaverkefni mínu í hagnýtri menningarmiðlun við 

Háskóla Íslands og fjallar um vinnsluferli verkefnisins og aðferðafræðilega þætti er 

að því lúta. Miðlunarverkefnið sem varð fyrir valinu var sýning í Minjasafni Reykjavíkur 

– Árbæjarsafni sumarið 2012 og bar hún heitið Krummakrunk með undirtitilinn 

hrafninn í íslensku samfélagi. Greint verður frá gerð sýningarinnar, rannsóknarvinnu, 

tæknilegri framkvæmd, úrvinnslu heimilda, vinnsluferli og uppsetningu. Auk þess er 

fjallað almennt um söfn og sýningar, safngesti, tæpt á kostum og göllum sýninga 

og leitast við að flokka umrædda sýningu og setja hana í samhengi við aðrar 

sýningar hér á landi. 
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1. Inngangur 

Eftirfarandi greinargerð er hluti af meistaraverkefni mínu í hagnýtri menningarmiðlun 

við Háskóla Íslands og fjallar um vinnsluferli og gerð miðlunarhluta verkefnisins. 

Miðlunarverkefnið sem varð fyrir valinu er sýning um krumma, nefnd Krummakrunk – 

hrafninn í íslensku samfélagi. Þegar greinargerðin er skrifuð hefur sýningin verið 

opin gestum Árbæjarsafns í tæpa þrjá mánuði sumarið 2012.  

 

1.1 Markmið verkefnis 

Markmið miðlunarverkefnisins eru tvíþætt. Í fyrsta lagi er markmiðið að 

• mynda tengingu á milli krumma og fólksins í borginni. Ég vil efla vitund og 

skilning fólks, ekki hvað síst yngri kynslóðarinnar, á hrafninum sem hefur fylgt 

okkur sem hér búum svo lengi sem menn muna. 

Í öðru lagi er markmiðið að 

• koma hrafninum í nálægð við gesti sýningarinnar og lofa þeim að kynnast 

honum betur og átta sig á hlutverki hans í okkar samfélagi. 

 

1.2 Rannsóknarspurningar og uppbygging greinargerðar 

Rannsóknarspurningarnar sem ég hef einsett mér að svara í greinargerðinni eru 

eftirfarandi: 

• Hvernig sýning er Krummakrunk? 

• Hvert er samhengi hennar við aðrar sýningar hér á landi og Minjasafni 

Reykjavíkur – Árbæjarsafni? 

• Hverjir eru kostir og gallar sýningarinnar Krummakrunks sem miðlunarleiðar? 

• Hvað ber að hafa í huga þegar sýning sem Krummakrunk er sett upp? 
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• Hvaða áhrif hefur staðarval á upplifun sýningargesta Krummakrunks?  

Greinargerð þessi inniheldur fimm aðalkafla. Eftir að hafa greint frá markmiðum og 

tilurð verksins í fyrsta kafla, inngangi, verður fjallað almennt um sýninguna sem 

miðlunarleið, hönnun rýmis, safngesti og samhengi sýningarinnar við aðrar hér á 

landi í öðrum kafla. Rannsóknarvinnu, öflun heimilda og úrvinnslu þeirra er lýst í 

þriðja kafla greinargerðar. Í fjórða kafla verður sagt frá því sem lýtur að 

sýningargerðinni, allt frá hönnun rýmisins og heildarútliti að vinnsluferlinu og 

eftirfylgni verkefnis. Fimmti og síðasti kafli greinargerðar inniheldur lokaorð þar sem 

farið verður yfir markmið verkefnisins og rannsóknarspurningum svarað.   

 

1.3 Val á verkefni 

Veturinn sem ég lagði stund á hagnýta menningarmiðlun við Háskóla Íslands var ég 

meira heima við en oft áður yfir daginn. Eftir því sem leið á veturinn og herða tók var 

ég æ meira vör við hrafna tvo sem dvöldu í kringum húsið mitt. Ég staldraði oft við 

þegar ég heyrði krunkið í þeim og velti því fyrir mér hvað hann krummi gamli væri að 

segja. Ég hafði einnig tekið eftir miklum áhuga á notkun krumma í íslenskri hönnun. 

Fyrst má þar nefna vel þekkt herðatré og hangandi krumma úr tré eftir Ingibjörgu 

Hönnu Bjarnadóttur. Einnig skartgripi, spiladósir, sængurver, fatnað og margt 

fleira þar sem krummi hefur verið innblástur ýmissa hönnuða hér á landi. Í 

framhaldinu varð mér hugsað til umræðu um hönnunarstuld þar sem tekist hefur 

verið á um hver geti eignað sér hönnun, sér í lagi þegar efniviðurinn er svo vinsælt 

og auðþekkjanlegt fyrirbæri eins og krummi.1 Vangaveltur þessar sóttu á mig enn 

frekar þegar ég sótti eitt fyrsta námskeið mitt í náminu, Miðlun og menning, þar 

sem Sigurður Gylfi Magnússon sagnfræðingur fór vítt og breitt um svið 

menningarhugtaksins og bar til að mynda upp spurningarnar um hvað menning 

                                                        
1 Vefur. Birta Björnsdóttir, 2010; Marta María Jónsdóttir, 2010. 
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væri og hver gæti eignað sér hana? Um þetta skrifaði ég í heimaprófi námskeiðsins 

og hafði mjög gaman af. 

Spurningunni um hver ætti krumma var þó ósvarað í huga mér og ég fylgdist áfram 

með krummaparinu út um gluggann þennan veturinn. Mér varð títt hugsað til allra 

þeirra ólíku þátta í íslensku samfélagi þar sem krummi kemur við sögu. Hann er ekki 

einungis að finna fljúgandi um loftin blá eða sitjandi á ljósastaur við heimili okkar, 

heldur syngjum við einnig um hann og lesum um hann í þjóðsögum og ævintýrum. 

Við trúum líka á hann, ef svo má að orði komast, því við eigum vissulega okkar 

hjátrú um krumma og ýmis orðtök, s.s. „kalt er krummahjartað“ og „Guð 

launar/borgar fyrir hrafninn“. Krummi getur þannig verið boðberi válegra tíðinda og 

verið óvinsæll hjá bændum sökum lambastulds en einnig getur þótt gott að gefa 

honum að borða því þá hlotnast mönnum happ í staðinn. Þá stendur mörgum ekki 

á sama um hvort krummi fljúgi með eða á móti þeim þegar þeir fara að heiman því 

hið fyrra er merki um góða lukku en hið síðarnefnda merkir það gagnstæða. 

Þegar kom að vali mínu á lokaverkefni var margt sem mér kom til hugar. Margar 

hugmyndirnar fóru út um víðan völl og voru helst til stórar og viðamiklar til 

framkvæmdar. Ég leitaði því áfram eftir ákveðnum efnivið sem mér þætti nógu 

áhugaverður en félli einnig vel til framkvæmdar á þeim tíma sem ég hafði til umráða. 

Þá skaut krumma aftur upp í kollinum, oftar sem áður. Vissulega þótti mér hann 

áhugasamur og skemmtilegur og taldi hann eiga fullt erindi í menningartengdu námi 

mínu enda mikil táknmynd hér á landi, einkennisfugl íslenskrar náttúru og 

órjúfanlegur hluti af okkar menningu. Ég gat vissulega fundið mikið af efni um 

hrafninn og það víða en mér fannst þó rúm til frekari umfjöllunar um hann. Mig 

langaði til að safna því saman sem ég hafði fundið og miðla áfram á einhvern hátt. 

Þar yrði varpað ljósi á ólíkar hliðar krumma og þær skoðaðar saman á einum stað. 

Þarna var ég búin að finna grundvöll fyrir verkefni mitt. Þá kom að því að velja 

miðlunarleið fyrir verkefnið. Ég hef mikinn áhuga á ýmsum miðlunarleiðum enda var 
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það ein ástæða þess að ég sótti um nám í hagnýtri menningarmiðlun. Þar hef ég 

líka kynnst þeim mörgum á nýjan og skapandi hátt.  

Lengi hefur mig langað að gera bók af einhverjum toga en fannst sú leið heftandi í 

þessu verkefni að því leytinu að mig vantaði nægilegt myndefni í slíkt verk. Mér 

fannst bók um krumma vera vel tilfallin fyrir börn og þá skorti mig teikningar eða 

teiknara í verkið sem ég er ekki. Fljótlega kom upp sú hugmynd að gera sýningu um 

krumma og eftir því sem ég hugsaði þann möguleika betur varð hann æ fýsilegri. 

Mörgum gæti fundist sýning of hefðbundin og þannig ekki spennandi kostur en fyrir 

mér getur sýning verið allt annað en hefðbundin og jafnframt sú leið miðlunar sem 

fæli í sér mikla áskorun fyrir mig persónulega. Á sýningu er meðal annars hægt að 

nýta fleiri en eina miðlunarleið og leiða saman efni af ýmsum toga sem mér fannst 

henta vel fyrir þetta verkefni. En ákveðin og ráðandi forsenda fyrir sýningu er 

staðsetning hennar og því hófst leit að hentugum stað. Ekki eru svo margir 

valmöguleikar í boði hér í Reykjavík og víða þarf góðan fyrirvara til að fá pláss. Ég 

batt leitina ekki eingöngu við höfuðborgina en vitanlega hentaði hún betur með tilliti 

til fjarlægðar. Við eftirgrennslan hjá kennara mínum og leiðbeinanda, Eggert Þór 

Bernharðssyni, kom í ljós að mögulega væri laust rými hjá Minjasafni Reykjavíkur – 

Árbæjarsafni (hér eftir verður talað um Árbæjarsafn) um komandi sumar. Það 

fannst mér strax mjög spennandi kostur enda viðfang sýningar þess efnis að það 

ætti vel heima á borgarminjasafni og á stað þar sem krummi sjálfur er tíður gestur.2 

Staðsetningin studdi einnig löngun mína til að skoða krumma í borginni eftir að hafa 

verið nágranni hans sjálf um veturinn.  

Árbæjarsafn er tileinkað Reykjavík, byggingarsögu hennar og lifnaðarháttum og þar 

er að finna minni og stærri sýningar sem lúta að ýmsum þáttum í sögu Reykjavíkur. 

Safnið er útisafn og samanstendur af yfir tuttugu húsum sem saman mynda torg, 

þorp og sveit.3 Eins og mér fannst krummi tilvalinn til umfjöllunar í barnabók langaði 

                                                        
2 Samkvæmt Guðbrandi Benediktssyni, deildarstjóra hjá miðlunardeild Árbæjarsafns hafa hrafnar 
verið tíðir gestir á safnasvæðinu.  
3 Vefur. Minjasafn Reykjavíkur, án árs. Árbæjarsafn. 
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mig jafnframt til að höfða til barna á sýningunni. Þó ekki eingöngu barna heldur 

einnig til foreldra þeirra og forráðamanna, fjölskyldunnar í heild. Eftir að hafa 

forvitnast aðeins um hverjir gestir Árbæjarsafns væru yfir sumartímann kom í ljós að 

þótt stór hluti þeirra væru erlendir ferðamenn þá væri einnig stór hluti þeirra 

íslenskt fjölskyldufólk í sumarfríi og barnahópar frá leikskólum og ýmis konar 

námskeiðum. Þetta studdi enn frekar við valið á staðsetningu. Ég ræddi við 

Guðbrand Benediktsson, deildarstjóra hjá miðlunardeild safnsins, og sótti 

formlega um að hafa sýningu hjá þeim. Viðbrögð voru jákvæð og eftir ákveðið 

umsóknarferli var ljóst að ég fengi að halda sýningu þetta sumar um krumma. 

Hvaða rými ég fengi í safninu var ekki alveg ljóst í upphafi en með þessu var þó 

lokaverkefni mitt í hagnýtri menningarmiðlun ákveðið og ég hóf heimildaöflun og 

hugmyndavinnu mína.  

 

1.4 Grunnhugmynd sýningar 

Grunnhugmyndin með gerð sýningar um hrafninn var að efla vitund og skilning 

almennings á þessu vel þekkta fyrirbæri sem krummi er og setja hann í nálægð við 

gesti sýningarinnar, lofa gestunum að kynnast honum betur, átta sig á hlutverki 

hans í okkar samfélagi og reyna að vekja samkennd hjá gestum sýningarinnar. 

Samkenndin felst í því að beina athygli að því sem er okkur, sem búum í sömu 

byggð, sameiginlegt og færir okkur nær hvort öðru sem manneskjur. Vissulega var 

hugmyndin jafnframt að fræða almenning, og þá sérstaklega fjölskyldufólk og 

ungmenni, um krumma og gefa fólki tækifæri til að sjá fuglinn í nærmynd. Söfn 

gegna lykilhlutverki í almennri menntun fjölskyldunnar og þar sem stór hluti gesta á 

Árbæjarsafni er fjölskyldufólk gefst þar gott tækifæri til að bæta við þekkingu fólks.4 

Til að ná til sem flestra var ætlunin að nota ýmsar mismunandi miðlunarleiðir á 

sýningunni því gestir safna eru einstaklingar með ólíkar þarfir sem koma með alls 

konar væntingar og langanir tengdar heimsókn sinni. Því sem einum finnst 
                                                        
4 Guðbrandur Benediktsson og Rakel Halldórsdóttir, 2006, bls. 15. 
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áhugavert og skemmtilegt tekur sá næsti kannski ekki eftir því engir tveir sjá heiminn 

með sömu augum.5 Sérstaklega skyldi hugað að þörfum barna af fremsta megni 

og miðlunarleiðir notaðar sem gætu höfðað til þeirra. 

 

 

 

 

Mynd 1. Yfirlitsmynd af 

sýningunni Krummakrunk – 

hrafninn í íslensku samfélagi. 

 

1.5 Bakgrunnur höfundar 

Höfundur sýningar og greinargerðar er lærður grafískur hönnuður frá Listaháskóla 

Íslands og hefur starfað sem slíkur í nokkur ár við ýmis störf innan iðnaðarins, s.s. 

hjá prentsmiðju, á auglýsingastofu og verið sjálfstætt starfandi. Þessi bakgrunnur 

kom að góðum notum við gerð sýningarinnar hvað varðar uppsetningu á 

sýningarspjöldum og tölvuvinnslu. Ólíkt kannski sumum nemendum hagnýtrar 

menningarmiðlunar þekkti ég því ágætlega til miðlunarleiðanna og tækni þeirra en 

hafði ekki eins mikla reynslu á sviði fræðanna þó ég sé áhugamanneskja um sögu 

og menningu okkar þjóðar. Það kom hins vegar ekki að sök enda hef ég ágætis 

getu til bóklegs náms og gat bætt við þekkingu mína jafnóðum þar sem mér fannst 

upp á vanta. Námið skapaði fyrir mig góða tengingu milli fræðanna og tækninnar 

sem var einmitt það sem ég leitaði eftir. Þar opnuðust fyrir mér nýjar dyr til miðlunar 

og þá aðallega í tengslum við hverju mætti miðla og hvað gæti talist menning sem 

er svo ótal margt og fjölbreytt.  

                                                        
5 Boyd, 1992, bls. 4. 



 13 

2. Söfn og sýningar 

Söfn gegna lykilhlutverki á því sviði að efla skilning á samsemd (identity) 

og skynjun á því hvað tilheyrir stað eða byggðarlagi. Á tímum örra og oft 

sársaukafullra menningarlegra breytinga í mörgum löndum geta söfn lagt 

af mörkum dýrmætan skerf til skilnings á sambandinu milli fortíðar og 

nútíðar, og þjónað sem stökkbretti inn í framtíðina.6 

Fyrir mér var eitt það merkilegasta við krumma hversu margir, ungir sem aldnir, hafa 

gaman af honum og þykir hann merkilegur fugl. Hvort sem fólk leiðir mikið hugann 

að því daglega eða ekki. Veturinn sem ég vann verkefnið mitt þótti mér athyglisvert 

hvað mikið var fjallað um hann og veru hans í borginni í fjölmiðlum. Þetta ævaforna 

fyrirbæri sem hann er. Sagt var frá ýmsum stöðum þar sem hann byggði laup sinn 

og frá ýmsum hrafnsungum í fóstri inni á heimilum svo dæmi séu tekin.7 Einnig varð 

ég mikið vör við almennan áhuga þegar ég fór að spyrjast fyrir um krumma og segja 

frá verkefninu mínu. Þetta styrkti ákvörðun mína á vali umfjöllunarefnisins og þá 

ákvörðun að setja efnið saman í sýningu á safni. Á söfnum er leitast við að fjalla um 

það sem almenningur hefur áhuga á og getur einnig tengt okkur við fortíð okkar og 

sögu. Safnið hefur þannig ákveðnu samfélagslegu hlutverki að gegna og á að vera 

hluti af því samfélagi sem það tilheyrir.8 Því virtist krummi prýðilegur efniviður og ég 

hafði trú á að margir gætu haft gaman af og fræðst í leiðinni. Umhverfi safnsins 

býður upp á ýmsa möguleika til fræðslu með mismunandi miðlun og umhverfið er 

oft afslappaðra en það sem tíðkast til að mynda innan veggja kennslustofunnar eða 

á öðrum formlegri stöðum: 

Sú menntun sem hægt er að bjóða upp á innan safna er á margan hátt 

ólík hinni hefðbundnu og almennu menntun eða kennslu sem fer að 

mestu fram í skólastofum. Það má segja að hún geti verið óformlegri og 

                                                        
6 Ambrose og Paine, 1998, bls. 2.  
7 Vefur. Þórgunnur Oddsdóttir, 2012; Lóa Pind Aldísardóttir, 2010; Svarthvítur hrafn á Selfossi, 
2012. 
8 Guðbrandur Benediktsson og Rakel Halldórsdóttir, 2006, bls. 17.  
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því jafnframt betur sniðin að ólíkum þörfum fólks, eða meira 

einstaklingsmiðuð ef svo má að orði komast. Söfn og safnaupplifun lúta 

vissulega ákveðnum lögmálum og safnið getur gefið fólki tækifæri til að 

upplifa og meðtaka þekkingu á nokkuð annan og oft og tíðum 

óþvingaðri hátt en kennslustofan.9 

Nálægð við umfjöllunarefnið er eitt af því sem safnið sem miðill hefur upp á að bjóða 

og þar sem það var eitt af meginmarkmiðum mínum að koma fólki í nálægð við 

krumma hentaði safnaumhverfið vel. Nálægðin er einmitt sögð vera mikilvæg 

varðandi skilning, skynjun, upplifun og almenna þekkingaröflun fyrir bæði börn og 

fullorðna.10 Á þennan hátt sómir uppstoppaða hrafnaparið, sem er hluti af 

sýningunni, sér til að mynda vel og veitir fólki tækifæri til að komast í mikla nánd við 

fuglinn krumma. Þrátt fyrir að það sé ekki það sama að sjá lifandi fugl og 

uppstoppaðan getur fólk skoðað hvernig hrafninn lítur út í raunmynd. 

Í upphafi þessa kafla var vitnað í þá Timothy Ambrose, fyrrum formann Safnaráðs 

Skotlands, og Crispin Paine, alþjóðlegan safnaráðgjafa, úr bók þeirra Grunnatriði 

safnastarfs. Líkt og þeir komu inn á er safnið ekki einungis efnislegt fræðslutæki 

heldur einnig vettvangur til að veita fólki vitund um sögu sína og fortíð. Það þarf að 

mynda tengingu milli þess sem áður var og þess sem við þekkjum í dag. Þetta þykir 

mér eiga sérstaklega vel við krumma þar sem hann er svo nátengdur bæði sögu 

okkar og daglegu lífi. Söfn gegna mikilvægu hlutverki í að skapa og styrkja 

sjálfsmynd einstaklingsins í þjóðfélaginu, sjálfsmynd sem er í stöðugri þróun og 

tekur breytingum eftir þörfum nútímans. Hver og einn þarf að skilja og þekkja rætur 

sínar og víst er að sýningar og sérverkefni (e. initiatives) innan safna geta til að 

mynda kallað fram minningar sem hjálpa manneskjunni að skilja sjálfa sig betur og 

samband sitt við aðra.11 Þannig geta gamlar barnateikningar af krumma eða 

                                                        
9 Guðbrandur Benediktsson og Rakel Halldórsdóttir, 2006, bls. 11. 
10 Guðbrandur Benediktsson og Rakel Halldórsdóttir, 2006, bls. 11. 
11 Newman, 2005, bls. 331. 
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vísurnar um hann á sýningunni mögulega hjálpað gestum sýningarinnar auk þess að 

veita þeim gleði.  

Breytt viðhorf og væntingar til safna hafa haft jákvæð áhrif á safnastarf og vilja 

almennings til að sækja söfn. Gesturinn gerir nýjar og breyttar kröfur sem verður til 

þess að söfn leita nú sífellt fleiri leiða til að ná til gesta sinna, sérstaklega með tilliti 

til mismunandi miðlunarleiða og fjölbreyttari sýninga sem er vel. Aukin áhersla er 

einnig lögð á útlit og hönnun sýninga og gagnvirkni víða í hávegum höfð. Nánar 

verður komið að þessu í kafla 2.4.6 Fábreytt miðlun – Fjölþætt miðlun. 

 

2.1 Safngestir  

Þegar fjallað er um sýningar og söfn er óhjákvæmilegt að leiða hugann að 

safngestum og upplifun þeirra. Af hverju fer fólk á söfn, hvað gerir það þar og hvað 

man það eftir heimsókn sína? Þessi atriði er gott að skoða með tilliti til nálgunar 

Williard L. Boyd í inngangi að bókinni The Museum Experience. Þar er 

safnaheimsóknin sögð samanstanda af ákveðnu persónulegu, félagslegu og 

áþreifanlegu samhengi.12 Í persónulegu samhengi er hver heimsókn einstök upplifun 

og mismunandi hjá hverjum og einum. Það fer allt eftir áhuga og hvötum 

einstaklingsins og hvernig hann kýs að verja tíma sínum hver upplifunin verður. 

Þannig má alltaf gera ráð fyrir að hver gestur taki með sér mismunandi reynslu og 

lærdóm af hverri heimsókn. Þegar félagslega samhengið er skoðað er nauðsynlegt 

að gera ráð fyrir með hverjum gesturinn er. Er hann með lítil börn með sér eða með 

manneskju sem er mjög fróð um sýningar eða efni tiltekinnar sýningar? Gestur 

hefur jafnframt alltaf einhver samskipti við starfsfólk sýninga eða verður ef til vill fyrir 

áhrifum frá þeim sem eru að skoða sýninguna á sama tíma. Staðsetning sýningar 

og sýningarmunir hafa áhrif á áþreifanlegt samhengi hennar. Þannig hefur arkitektúr 

                                                        
12 Boyd, 1992, bls. 2.  
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og tilfinningar sem sýningarrýmið vekur með gesti sterk áhrif á upplifun hans. Lykt, 

teppi og hvort það eru sæti á sýningu eða ekki getur haft mikil áhrif á safngesti.13  

Í bókinni The Engaging Museum eftir Graham Black, sem var fyrst gefin út árið 

2005, er meðal annars rætt um þarfir safngesta til að læra. Þar segir að þeir sem 

heimsæki söfn kunni að meta lærdóm og hafa trú á því að þeir og börn þeirra ættu 

sífellt að vera að læra og leita nýrra upplýsinga. Í framhaldinu koma fram 

niðurstöður rannsóknar í Bandaríkjunum sem sýnir að meginástæða þess að 

fullorðnir vilji læra, eða í 79,7% tilfella, er ánægjan sem þeir njóta af lærdóminum. 

Þá er einnig fjallað um að þeir sem koma til með að hafa gaman af safnaheimsókn 

sinni dvelji jafnan lengur við.14 Í þessari sömu bók eru einnig birtar niðurstöður 

breskrar rannsóknar sem sýndi að langflestir heimsækja söfn í júní, júlí og ágúst eða 

yfir sumartímann.15 

 

2.1.1 Markhópur 

Eitt af fyrstu verkum þess að skipuleggja sýningu er að skýra hver markhópur 

hennar er. Til hverra á þessi sýning að höfða? Fagfólk í hönnun sýninga og 

starfsfólk safna framkvæmir yfirleitt einhverjar rannsóknir á gestum sínum og aflar 

sér þannig vitneskju um hverjir sækja viðkomandi sýningar og söfn og hvað þeim 

finnst spennandi. Oft er erfitt að skýra markhóp sýninga þar sem þær laða alltaf að 

sér fleiri en í markhópnum eru. Til að mynda munu foreldrar, forráðamenn, afar, 

ömmur og frænkur og frændur alltaf koma á sýningu sem er ætluð börnum. Eins 

munu vafalaust eldri og yngri börn en í markhópnum eru einnig koma. En þegar 

markhópur hefur verið ákveðinn er hægt að rannsaka ýmis atriði sem tengjast 

                                                        
13 Boyd, 1992, bls. 2-3. 
14 Black, 2005, bls. 145.  
15 Black, 2005, bls. 21. 
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sýningunni eins og hvernig markhópurinn lærir og hverjar þarfir hans eru og 

langanir.16  

Markhópur sýningarinnar Krummakrunk – hrafninn í íslensku samfélagi var íslenskar 

fjölskyldur, börn og fullorðnir og aðrir forráðamenn. Fjölskyldur eru stór hluti þeirra 

sem reglulega koma á söfn og hafa verið nokkuð rannsakaður hópur í þessu 

sambandi. Rannsóknir hafa til dæmis sýnt að börn vilja geta komið við hluti og 

prófað sig áfram á sýningum, þau lesa takmarkað og þeim líkar gagnvirkni, tölvur 

og skapandi leikir.17 Samkvæmt skilgreiningum Nico Halbertsma, dósents í 

Reinwardt Acadamie í Amsterdam, í bókinni Museum & Gallery Education getur 

Árbæjarsafn á ýmsan hátt talist fjölskylduvænt safn.18 Það býður upp á sýningar 

þar sem bæði vitsmunalegum og líkamlegum þörfum er sinnt. Starfsfólk þess er 

vinalegt og vant því að sinna börnum og fjölskyldum og þar eru góð leiksvæði fyrir 

börn og ákveðin svæði þar sem fólk getur borðað nesti sitt svo dæmi séu tekin. 

Öll framangreind atriði var gott að hafa í huga við gerð sýningarinnar um krumma 

og styðjast við í hönnun og rannsóknarvinnu. Ég hefði kosið að geta rannsakað 

betur þá gesti sem ég vildi höfða til með sýningunni og bjóða börnum að skoða 

hana fyrirfram en það reyndist ekki hægt vegna tímaskorts. Það er í raun efni í 

annað verkefni en ég hef þó reynt að fylgjast með gestum sýningarinnar eftir opnun 

og heimsótt hana með ýmsum gestum, þar með töldum nokkrum börnum, sem var 

lærdómsríkt. Börn geta vissulega verið harðir gagnrýnendur og eru jafnan ekkert 

að skafa utan af hlutunum.19 Þannig spara þau oft ekki stóru orðin og eru fljót að 

segja ef þeim finnst eitthvað leiðinlegt eða tilgangslaust. Það er þó einungis þeim 

mun meira krefjandi og spennandi verkefni að hanna sýningu fyrir börn og 

lærdómsríkt ferli. 

 

                                                        
16 Hughes, 2010, bls. 26-27.  
17 Black, 2005, bls. 25. 
18 Halbertsma, 2004, bls. 91. 
19 Hughes, 2010, bls. 46. 
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2.2 Hönnun og rými sýninga 

Við hönnun sýninga er að mörgu að huga. Fyrst þarf að skýra hugmynd sýningar, 

ákveða hvað skuli sýna og hugmyndafræðina er liggur að baki. Því næst þarf að 

finna staðsetningu eða rými fyrir sýninguna sem er grunnur að uppbyggingu hennar 

og setja sér markmið.20 Aðeins að þessum atriðum loknum er hægt að hefjast 

handa við frekari skipulagningu og framkvæmd sýningar. 

Þegar hefjast á handa við hönnun sýningar er nauðsynlegt að setja hugmyndir sínar 

niður á blað á einhvern hátt með skissum, teikningum og hvers konar útlínum til að 

sýna hvernig hugmyndir geta orðið að veruleika. Skissur geta verið af því hvernig 

einhver hlutur á að virka í framkvæmd, teikning af rými eða hlutum, kynning á 

skoðunum, til frekari útskýringar og heimildaskráningar. Einnig getur verið 

árangursríkt að búa til módel af sýningu eða hlutum hennar til að átta sig betur á 

endanlegri hönnun.21 

Rýmið sem sýning er í leggur línuna fyrir útlit hennar og gæði þess getur haft mikil 

áhrif á upplifun gestsins eins og komið var inn á í kafla 2.1 um safngesti. Staðarval 

hefur mismunandi eiginleika og þannig getur stórt, bjart og opið rými skapað 

jákvæða tilfinningu gesta á meðan lítið og dökkt rými getur virkað neikvætt á 

gestinn. Stærri rými skapa óneitanlega meira pláss fyrir fólk til að hreyfa sig í en á 

sama tíma finnst sumum óþægilegt að hafa of mikið frjálsræði og vilja láta leiða sig 

áfram á skipulegan máta. Hvort sem rými er stórt eða lítið er það vissulega öflug en 

sveigjanleg leið til að uppfylla þarfir safngestsins. 22 Rýmið sem Krummakrunk – 

hrafninn í íslensku samfélagi var í hafði mikil áhrif á hönnun og útlit sýningarinnar þar 

sem það var lítið en þó bjart yfirlitum. Sýningin var í gömlu húsi sem tilheyrði eitt 

sinn miðbæ Reykjavíkur og hafði það einnig mikið að segja hvað hönnunina og 

                                                        
20 Frey, 2006, bls. 11. 
21 Frey, 2006, bls. 36-38. 
22 Mayrand, 2001, bls. 409. 
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upplifun gestsins varðaði. Nánar er fjallað um rýmið og áhrif þess í kafla 4.1 um 

sýningarrýmið. 

 

2.3 Flokkun sýningar 

Sýningar og söfn eru af ýmsum toga og mörg söfn má finna hér á landi. Það eru 

listasöfn, náttúrusöfn og sögusöfn svo dæmi séu tekin. Ýmist má flokka þau eftir 

því hvað þau sýna, hverjir reka þau, hvaða svæðum þau þjóna, hverjir sækja þau og 

einnig hvernig þau sýna safngripi sína.23 Árbæjarsafn má flokka sem sögusafn, safn 

í eigu sveitarfélags, byggðasafn, útisafn og í raun má segja að það sé allt í senn 

almenningssafn, fræðslu- og sérfræðisafn því þangað koma margir mismunandi 

gestir. Safnið býður upp á margs konar sýningar, viðburði og safnfræðslu og 

sýningarnar geta verið talsvert ólíkar.  

Ef flokka á sýninguna Krummakrunk – hrafninn í íslensku samfélagi getur hún tilheyrt 

fleiri en einum flokki eða tegund sýninga. Samkvæmt flokkun í Grunnatriðum 

safnastarfs gæti sýningin talist sem vekjandi sýning, frásagnarsýning og á vissan 

hátt uppgötvunarsýning, enda þótt þær tvær síðastnefndu séu sagðar algerar 

andstæður.24 Sýningin getur talist vekjandi á þann hátt að á henni eru munir sem 

eiga að veita innblástur og fá gestinn til að velta vöngum. Til þess gætu talist 

hlutirnir sem hanga á herðatrjám og túlka glingrið sem krummi sankar að sér. Einnig 

laupurinn hans krumma og hljóðið með krunkinu hans. 

   

 

 

Mynd 2.  
Af sýningu. Herðatré með glingrinu hans krumma. 

                                                        
23 Ambrose og Paine, 1998, bls. 8.  
24 Ambrose og Paine, bls. 102-3. 
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Mynd 3.  

Af sýningu. Laupur hrafnsins  

og veggspjald með upplýsingum  

um hann. 

 

Á frásagnarsýningu er verið að reyna að segja sögu og kenna eitthvað og 

vissulega er það ætlunin í þessu tilviki, það er að segja sögu krumma hér í borg og 

sögu hans í byggðarlagi okkar í gegnum tíðina. Þá er ýmsum staðreyndum safnað 

saman um krumma sem sumir vissu ef til vill ekki áður eða er þarft að minna fólk á. 

Þannig hafa sjálfsagt ekki allir velt því fyrir sér af hverju þeir sjá yfirleitt tvo krumma 

saman en þeir eru miklar félagsverur mestallt árið. Þess má einnig geta að 

hjúskapur hrafna er einkvæni og kvenfuglinn velur sér maka sinn með klækjum. Þá 

leikur hún ófleygan unga, vælir og biður þannig um æti. Það skiptir mestu að karlinn 

geti aflað henni og ungum hennar matar þegar hún kemst ekki frá.25   

Vafalaust vilja flestir sýningarhaldarar að gestir geri einhverjar uppgötvanir á 

sýningunni og ég kýs að flokka sýninguna sem uppgötvunarsýningu líka vegna þess 

fjölbreytileika sem hún hefur fram að færa og fjölda miðlunarleiða sem hún hefur að 

geyma. Þannig getur hún sinnt mismunandi áhugamálum gesta, sem er í samræmi 

við skilgreiningu á hugtakinu uppgötvunarsýning í Grunnatriðum safnastarfs. Margir 

hafa eflaust ekki séð krumma svo nærri sér eða haft tækifæri til að skoða laupinn 

hans í nærmynd enda reynir krummi eftir fremsta megni að staðsetja laup sinn 

þannig að menn eða refir nái ekki til. Sýningin er líka opin gestum á þann hátt að 

þeim er ekki skylt að byrja að skoða einn hluta hennar frekar en annan heldur er 

þeim er frjálst að þreifa sig áfram um innviði hennar og skoða það sem þeir vilja.  

                                                        
25 Guðmundur Páll Ólafsson, 1987/2005, bls. 237. 
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Frásagnarflokkurinn á samt kannski einna best við um þessa sýningu og á það 

sameiginlegt með flestum sýningum Árbæjarsafns að greina frá sögu og háttum í 

íslenskri byggð. Sýningin er þó frábrugðin öðrum sýningum að því leyti að hún fjallar 

um krumma sem er fugl en aðrar sýningar safnsins lúta að mannfólkinu, sögu þess 

og háttum. Þannig má teljast óvenjulegt að sjá dýr í forgrunni á safninu, ekki að það 

komi að sök enda er krummi nátengdur okkur mannfólkinu á margan hátt eins og 

skýrt ætti að vera eftir heimsókn á sýninguna.  

 

2.4 Samhengi við aðrar sýningar 

Mörg söfn og sýningar er að finna vítt og breitt um landið og er fjöldi safna, setra, 

safnvísa og alls konar sérsýninga farinn að nálgast tvö hundruð. Þá skal þó haft í 

huga að ekki ber öllum saman um hvað sé kallað sýning eða setur og aðeins 

ákveðinn hluti þessarar starfsemi fellur undir safnalög.26 Safnastarf er almennt í 

töluverðri sókn hér á landi og hefur verið undanfarna tvo áratugi eða svo. Hönnun 

og framsetning efnis hefur nú meira vægi í gerð sýninga og betur er hugað að 

þörfum gestsins og áhuga. Sýningin Krummakrunk ber vott um þessar breytingar 

og tilheyrir frekar nútímalegum sýningum á þennan veg. Til að mynda er notast við 

fleiri en eina miðunarleið á henni til að ná til fleiri gesta og áhersla lögð á heildarútlit 

hennar sem getur haft jákvæð áhrif á aðkomu gesta og aðgengileika.  

Í grein sinni „Miðlun sögu á sýningum“ notar Eggert Þór Bernharðsson svokallaðar 

tvennur í umfjöllun sinni um sögusýningar hér á landi.27 Við þessar tvennur hef ég 

ákveðið að styðjast til að bera mína sýningu saman við aðrar sögusýningar á 

Íslandi þar sem ég tel þær koma inn á helstu atriði sem að sýningum snúa og vil 

gera að umfjöllunarefni hér.  

                                                        
26 Vefur. Eggert Þór Bernharðsson, 2012; Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 2008, bls.10. 
27 Eggert Þór Bernharðsson, 2003, bls. 20. 
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Tvennurnar eru:  

  Hönnun – „Opin geymsla“. 
  Þemaskipting – Tímaskipting. 
  Forn tími – Nýr tími.  
  Tilfinningaleg upplifun – Vitsmunaleg upplifun. 
  Mikill texti – Lítill texti. 
  Fábreytt miðlun – Fjölþætt miðlun.28 

 

2.4.1 Hönnun – „Opin geymsla“ 

Hönnun sýningar hefur mikil áhrif á upplifun gesta. Rýmið sem umrædd sýning er í 

er vissulega lítið en þó ekki ofhlaðið eins og vill bregða við á sögusýningum. Fólk á 

það til að fórna rýminu fyrir efnið því löngunin til að koma sem mestu efni að getur 

verið sterk.29 Það er mikilvægt í mínum augum að tapa ekki áttum þar og byrja að 

hlaða um of og nota hvern sentimetra því þá missir maður strax fjölda gesta út sem 

nær ekki að greina kjarnann frá hisminu. Þegar sýningar eru sagðar vera „opnar 

geymslur“ úir þar allt og grúir svo af hlutum að mann langar helst strax út aftur. 

Annað er þegar unnið er markvisst með hugtakið „opin geymsla“ og þá getur það 

komið vel út. Hugtakið „opin geymsla“ verður sífellt sjaldgæfari sjón á söfnum hér á 

landi og á sjálfsagt frekar við eldri söfn sem eiga eftir að ganga í gegnum 

endurnýjun lífdaga.30  

Framþróun í hönnun og heildarútliti sýninga almennt er mikil eins og áður segir en 

hún hefur hvað mest átt sér stað undanfarinn áratug eða svo. Þannig höfðu 

heimsóknir mínar á byggðasöfn landsins fyrir þann tíma verið mér hvatning til að 

fara í nám í hagnýtri menningarmiðlun og skoða sýningarhönnun sérstaklega. Þá 

fannst mér breytinga þörf en ég fagna þeim breytingum sem hafa átt sér stað og 

horfði til þeirra ásamt því að vita frá fyrri tíð hvernig ég vildi ekki að sýningar væru. 

                                                        
28 Eggert Þór Bernharðsson, 2003, bls. 20. 
29 Eggert Þór Bernharðsson, 2003, bls. 22. 
30 Dæmi um þetta er Byggðasafn Dalamanna að Laugum. Heimasíða: 
http://www.dalabyggd.is/thjonusta-og-starfsemi/byggdasafn/ 
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Takmarkað rými á nefnilega ekki að bitna á gestum og hönnun og útlit sýningar 

getur haft áhrif á komu gesta og jafnframt hvatt fólk til að koma sem áður hefur ekki 

komið. Þannig er sýningin mín um hrafninn vissulega hönnuð og ákveðin hugsun 

sem liggur að baki útliti hennar. Hugmyndir og viðhorf fólks hefur breyst mikið á 

skömmum tíma og æ fleiri leggja metnað í sýningar sínar sem er vel og eykur áhuga 

og almenningur gerir einnig meiri kröfur til safna með aukinni tækni nútímans. 

 

2.4.2 Þemaskipting – Tímaskipting 

Hvað varðar tímasnið eða efnissnið þá vinn ég með efnissnið á umræddri sýningu. 

Efnissnið er aðgengilegra enda eykur það frelsi gestsins, en þá er sýningu skipt í 

efnisflokka en ekki eftir tímabilum. Það snið er notað á langflestum sýningum hér á 

landi og þá eru veggspjöld með mismunandi þemum áberandi eins og ég notast 

við.31 Ein fárra sýninga á Íslandi sem eru tímaskiptar er grunnsýning á Árbæjarsafni, 

Saga Reykjavíkur – frá býli til borgar.  

 

2.4.3 Forn tími – nýr tími 

Umfjöllun Eggerts Þórs Bernharðssonar um fornan tíma og nýjan tíma lýtur að því 

hvaða tímabil í sögunni sýningar fást við og ber að hafa í huga að umrædd grein 

Eggerts er frá árinu 2003.  

Á byggðasöfnunum virðist enn lögð nokkuð rík áhersla á 

sveitasamfélagið og eldri hætti í sambandi við sjómennsku og fiskvinnslu. 

Hér kunna sögulegar ástæður að skipta máli. Skriður komst víða á 

minjasöfnun þegar hraði þjóðlífsbreytinganna var orðinn mikill um og eftir 

síðari heimsstyrjöld. Margir óttuðust að eins konar rof væri að verða í 

                                                        
31 Eggert Þór Bernharðsson, 2003, bls. 27. Dæmi um sýningar þar sem er notast við veggspjöld 
með efnisþema er á Vesturfarasetrinu á Hofsósi og Snorri Sturluson og samtíð hans í Reykholti. 



 24 

íslenskri menningu og því væri nauðsynlegt að „bjarga“ samfélaginu frá 

glötun.32 

Veruleg breyting hefur orðið í safnaheiminum síðustu tíu ár og með tilkomu fleiri 

safna og ýmissa sérsýninga fjalla nú mun fleiri sýningar um samtímann og virðist 

áhugi fólks beinast í auknum mæli að honum.33 

Á sýningunni Krummakrunk er reynt að tengja það sem fornt er við nútímann og 

lýtur þannig sýningin á vissan hátt bæði að sögu eldri tíma og samtímans. 

Árbæjarsafn leggur sitt af mörkum í því að sinna sögu nútímans með ýmiss konar 

sérsýningum og nýjasta dæmi þess er sýning nema úr hagnýtri menningarmiðlun 

Lög unga fólksins þar sem ljósum er beint að hversdagslífi íslenskra ungmenna árið 

2012. Einnig hefur sýningin Komdu að leika, sem fjallar um leiki og leikföng barna í 

Reykjavík á 20. öld, verið á safninu síðan 2008 og nýtur mikilla vinsælda. 

 

2.4.4 Vitsmunaleg upplifun – Tilfinningaleg upplifun 

Flestar sögusýningar í safnaumhverfi Íslendinga höfða til vitsmuna fremur en 

tilfinninga gesta og er Krummakrunk þar engin undantekning. Þegar talað er um 

vitsmunalega upplifun er átt við að áhersla sýningar beinist að því að fræða gestinn 

en með tilfinningalegri upplifun á sýningum er frekar reynt að höfða til tilfinninga fólks 

og fá það til að skynja umhverfið. Þannig má segja að andrúmsloftið skipti þar miklu 

máli og víða er verið að reyna að skapa anda liðins tíma. Sumstaðar er reynt að 

höfða til vitsmuna fólks með því að vekja fyrst hrifningu þess tilfinningalega og 

kveikja áhuga til að vilja fræðast frekar um efnið.34  

Uppstoppuðu krummarnir á Krummakrunki gnæfa yfir litla rýmið sem hýsir 

sýninguna og hafa eflaust sín tilfinningalegu áhrif á gesti og auka vonandi forvitni 

                                                        
32 Eggert Þór Bernharðsson, 2003, bls. 30. 
33 Vefur. Eggert Þór Bernharðsson, 2012.  
34 Eggert Þór Bernharðsson, 2003, bls. 37. 
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þeirra til að fræðast meira um efni sýningar. Þannig hefur rýmið einnig sín áhrif á 

gestina, nándin sem það skapar og staðsetning meðal húsa og muna frá eldri 

tímum. Gamlar vísur og teikningar úr gömlum barnabókum geta kallað fram 

nostalgíuáhrif hjá gestunum og eins getur krunkið spilað inn á tilfinningar eða 

minningar hjá fólki.  

 

 

Mynd 4. Af sýningu. Gamlar teikningar úr 

barnabókum eftir Halldór Pétursson og 

Tryggva Magnússon.  

Á Árbæjarsafni má bæði finna sýningar sem höfða til vitsmuna og tilfinninga. Þannig 

er þar víða heilmikinn fróðleik að finna auk þess sem vel er hægt að upplifa liðna 

tíma í gamla Árbænum eða öðrum gömlu húsanna sem þar eru.  

 

2.4.5 Mikill texti – Lítill texti 

Flestir safngestir fá upplýsingar sínar af textum sýninganna. Samt er 

algengt að safngestir lesi aðeins einn tíunda af textunum. Jafnvel þótt 

þeir séu mjög áhugasamir er erfitt að lesa standandi og þar sem fólk er 

á göngu. Og þó að sumir gestir séu mjög áhugasamir og vilji miklar 

upplýsingar gætu aðrir verið slegnir út af laginu með löngum textum eða 

flóknum skýringarmiðum og fundist þeir vera ófærir um að skoða 

sýninguna.35 

Svo greinir frá í bókinni Grunnatriði safnastarfs sem gefin var út á íslensku 1998. 

Samning texta og magn hans á sýningu eins og Krummakrunki er vandmeðfarið 

                                                        
35 Ambrose og Paine, 1998, bls. 105. 
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sem og annars staðar. Sýningin er hugsuð fyrir börn en þó ekki eingöngu svo taka 

þarf tillit til þess að börn lesa lítinn ef þá einhvern texta á sýningum. Myndmál 

höfðar mun meira til barna og myndræn framsetning texta.36 Þannig er reynt eftir 

fremsta megni að hafa textamagn í lágmarki og einnig er stíll hans einfaldur og laus 

við málalengingar. Hugsunin er jafnframt sú að fullorðnir geti miðlað texta til barna 

ef það kýs. Meðan barn hlustar á krunkið hans krumma getur foreldri sagt því frá 

ýmsum upplýsingum um krunkið sem birtast í texta á skjám á meðan. Það er 

áhrifaríkari leið til að ná til barnanna að segja þeim frá hlutum og miðla þannig 

fróðleik til þeirra.  

Þegar hugað er að textalengd er gott að miða við að texti sé ekki lengri en 200 

orð á svonefndum deildartöflum en 50 orð væru alltaf betri. Deildartöflur eiga að 

gefa grunnupplýsingar um viðkomandi efni. Í kynningartexta og skýringartexta er 

miðað við enn færri orð eða 150 og 40.37 Þessu viðmiði í magni texta var hvað 

erfiðast að fylgja eftir í kynningartexta á Krummakrunki. Þar vildi ég segja frá öllum 

efnisþáttum sýningarinnar sem eru margir og því vandasamt verk.  

 

Mynd 5.  

Af sýningu. Efra veggspjald er með 

kynningartexta á íslensku og ensku. 

Neðra veggspjald er myndræn 

framsetning á hjátrú um flug 

krumma. 

 

Á deildartöflunum reyndist þetta vera minna mál, ef til vill sökum þess að ætlunin var 

aldrei að kafa djúpt í hvern efnisflokk. Einnig takmarkaði ég skýringartexta mjög og 

tiltók eingöngu það sem mér fannst nauðsynlegt. Til að mynda hafði ég einfaldan 

texta við útskornu hrafnanna og nefndi handverksmennina sem smíðuðu þá. Annað 

                                                        
36 Vefur. Veverka, án árs. 
37 Ambrose og Paine, 1998, bls. 107.  



 27 

var óþarfi. Þetta er þó alltaf persónulegt mat og eflaust vilja alltaf einhverjir fá meiri 

upplýsingar. Oft er ítarefni sýninga aðgengilegt annars staðar, til dæmis í bók eða 

á vef. Þetta eru möguleikar sem eru enn í skoðun fyrir Krummakrunk og verða ef til 

vill aðgengilegir þegar fram í sækir.  

Mikið textamagn er áberandi á íslenskum sögusýningum og þar á meðal langir 

kynningar- og upplýsingatextar.38 Ég tel að vandi mikils textamagns felist oft í því að 

verið er að reyna að koma of miklu magni af upplýsingum fyrir, texti er þannig 

smækkaður um of og sums staðar illa staðsettur til aflestrar. Texti hefur jafnframt 

sjónræn áhrif á gesti sýningar og þar af leiðandi getur mikill texti verið það fyrsta 

sem gestur sér þegar hann kemur inn. Sumum gæti þótt það fráhrindandi ef þeim 

finnst ekki spennandi að lesa mikinn texta. Á þennan hátt hefur texti áhrif á gesti og 

aðgengileika sýningar.  

Markhópur safna hér á landi er oftast breiður og þannig þarf að reyna að taka tillit 

til margra og ólíkra þarfa. Þetta getur verið flókið í framkvæmd eins og gefur að 

skilja. Ég leyfði mér það sem margir geta kannski ekki leyft sér en það er að hugsa 

ekki um að reyna að þóknast öllum sem kynnu að koma. Þannig munu fræðimenn 

og sérstakir áhugamenn um hrafninn sennilega ekki auka við fróðleik sinn með því 

að skoða Krummakrunk en það er þó alltaf von að þeir finni eitthvað athyglisvert 

þegar nýju ljósi er varpað á hlutina. Vandamál við marga texta á sýningum er að 

höfundar þeirra eru oft fræðimenn sem vita mikið um efni og muni þá sem verið er 

að skrifa um og eiga þeir það til að gleyma að gestir vita minna en þeir.39 Þannig 

má segja að það hafi hjálpað mér að vera ekki fræðimanneskja, heldur kom ég að 

vissu leyti að efninu á svipaðan hátt og gestir sýningarinnar og markhópur minn. 

 

                                                        
38 Eggert Þór Bernharðsson, 2003, bls. 45. Dæmi um þetta er á sýningunum Á Njáluslóð á 
Sögusetrinu á Hvolsvelli, Snorri Sturluson og samtíð hans í Reykholti og Annað líf, annað land í 
Vesturfarasetrinu á Hofsósi. 
39 Ambrose og Paine, 1998, bls. 106. 



 28 

2.4.6 Fábreytt miðlun – Fjölþætt miðlun 

Safngripir, myndir og texti eru víðast hvar ráðandi miðlunarleiðir í söfnum hér á 

landi. Ýmsu er teflt fram og það sett á svið og stundum eru gerðar leikmyndir á 

sýningum. Almennt fer lítið fyrir gagnvirkni og snertiskoðun hér á landi sem er 

umhugsunarvert sökum þess hve áhrifarík leið gagnvirkni er. Víðast hvar er bannað 

að snerta hlutina og vissulega skiljanlegt þegar þarf að varðveita dýrmæta safngripi 

enda almenn regla þegar safngripir eru annars vegar. Ég vildi ekki hafa svokölluð 

„bannað að snerta“-spjöld á Krummakrunki. Þau hafa neikvæð áhrif og sérstaklega 

gagnvart börnum. Það sem má ekki snerta á sýningunni um krumma er einfaldlega 

ekki í seilingarfjarlægð eða varið undir plexíglerloki.  

 

 

 

Mynd 6. 

Af sýningu. Útskornir krummar eftir 

Ágúst Jóhannsson, Bjarna Þór 

Kristjánsson og Hafþór Þórhallsson 

undir plexíglerloki. 

Gagnvirknin er að verða algengari á Íslandi. Í höfuðborginni má taka sem dæmi 

svæði sérstaklega hannað fyrir gagnvirka fræðslu og skemmtun handa börnum á 

Kjarvalsstöðum og snertiskjá með fróðleik og leik sem er staðbundinn í 

Ásmundarsafni. Sterkasta dæmið um gagnvirkni er Landnámssýningin ±871 og er 

þar mikið notast við nútímatækni í margmiðlun til að ná til áhorfenda. Þá má einnig 

nefna að börn fá að taka mikinn þátt og leika sér á sýningunni Komdu að leika í 

Landakoti á Árbæjarsafni. Sjónvarpstæknin er sú tækni sem hefur hvað helst rutt 

sér til rúms á sýningum hér og er sú tækni sem ég gat nýtt mér við gerð 

Krummakrunks. Rík löngun var til að taka gagnvirka þáttinn lengra í margmiðlun á 

skjám en gekk ekki upp í þetta sinn, aðallega sökum fjárskorts en einnig tímaskorts. 
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Almennt er lítið unnið með hljóð á sýningum á Íslandi en ég geri tilraun til þess á 

Krummakrunki með lesnum sögum, söng og krunki krumma sem hlusta má á í 

heyrnartólum tengdum við skjáina. 

Hér hefur verið farið yfir sýninguna Krummakrunk með tilliti til fyrrnefndra tvenna og 

má leiða af því að sýningin reyni að feta í fótspor nýrri sýninga hérlendis hvað varðar 

útlit og hönnun og ef til vill efnivið. Hún telst þó vera fremur hefðbundin sögusýning 

hvað varðar textamagn og efnistök í þeim skilningi að á henni er notast hvað helst 

við texta til upplýsinga og fræðslu og byggir á þemabundinni nálgun. 

 

2.5 Kostir og gallar sýningar  

Það er fyllilega réttmætt hjá almenningi að meta söfn út frá sýningum. Þó 

að söfn geri margt fleira en að sýna og noti margar aðferðir til samskipta 

við almenning, felst sérstaða þeirra og styrkur í sýningum.40 

Kostir við sýningar eru sagðir til dæmis að þær geti náð til mikils fjölda fólks á 

skömmum tíma og eru á þann hátt hagkvæmar. Á þennan veginn reyndist vel að 

gera sýningu um hrafninn í Árbæjarsafni sem er vel sótt safn og mikið opið yfir 

sumartímann. Þannig var Krummakrunk aðgengileg mörgum á þó þessum 

takmarkaða tíma. Tímasetningin gat verið slæm að því leyti að fólk væri í 

sumarleyfum og mikið á faraldsfæti en einnig góð því fólk hefur meiri og lausari tíma 

þegar það er í fríi og er gjarnan að leita að afþreyingu með fjölskyldum sínum. 

Annar kostur er að gestir sýninga geta skoðað þær á sínum eigin hraða og eigin 

forsendum, eins misjafnar og þær geta verið, því áhugi fólks liggur víða og beinist 

að ólíkum þáttum eins og greint var frá í kafla 2.3 um safngesti. Þetta hjálpaði á 

þann veg á sýningunni um hrafninn að hægt var að sýna mismunandi efni með 

ólíkum miðlunarleiðum til að sinna mismunandi gestum. Þar hjálpaði líka að gestir 

                                                        
40 Ambrose og Paine, 1998, bls. 100. 
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ráða sér sjálfir og hvað þeir verja löngum tíma á sýningunni. Þannig er hægt að 

skauta yfir sýninguna á nokkuð skömmum tíma en fyrir þá sem það kjósa er einnig 

hægt að tylla sér á stól og gefa sér tíma til að hlusta á alls konar sögur um 

krumma.   

Á sýningum getur fólk líka komist í nánd við áþreifanlega og raunverulega hluti sem 

vegur oft meira en að sjá til að mynda efni í sjónvarpi eða öðrum miðlum heima fyrir 

eða ákveðnar eftirgerðir. Dæmi um nokkuð raunverulegan hlut á sýningunni 

Krummakrunk er uppstoppaða krummaparið, en það er þó ekki að öllu leyti 

raunverulegt þar sem það er ekki lengur lifandi. Eftirgerðir geta einnig verið 

áhugaverðar eins og ég tel til að mynda laupinn á umræddri sýningu vera því þar 

sér fólk óvenjulegan hlut í góðu návígi og má einnig snerta hann.  

 

 

 

Mynd 7. Af sýningu. 

Uppstoppað krummapar. 

 

 

Með því að rannsaka sýningarefni og skýra markmið sýningar og markhóp er hægt 

að ná vel til gesta sýninga og miðla þekkingu til margra. Á sama hátt ná 

aðstandendur sýninga ef til vill ekki tilætluðum árangri ef ekki er hugað að 

fyrrgreindum atriðum í upphafi. Eins og fyrr segir hefði ég gjarnan viljað gera betri 

rannsóknir á markhópnum mínum en sýningarefnið var vissulega rannsakað og 

markmið og markhópur Krummakrunks nokkuð skýr. 

Galli sýninga gæti verið sá að þær standa oft yfir í takmarkaðan tíma og eru 

staðbundnar svo ekki er öllum kleift að sjá þær þótt löngun sé til staðar. Þetta 
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gæti átt við um Krummakrunk en þó er ekki útséð um framhald sýningar og 

jafnframt er opnunartími hennar ef til vill ekki svo naumur miðað við að sumar 

sýningar eru jafnvel einungis opnar í tvær vikur eða mánuð.  

Sýningar eru flestar staðsettar innan veggja safna og það gæti talist galli ef hugað 

er að fyrirfram ákveðnum hugmyndum fólks. Það er einfaldlega ekki öllum sem finnst 

spennandi að fara á safn og eiga mögulega minningar úr æsku um langar og 

leiðigjarnar safnaferðir í skóla. Þetta er vitaskuld alltaf persónubundið og erfitt að 

stjórna því hvað hverjum og einum finnst. Ég tel þó að fyrrnefndar breytingar safna 

og í safnastarfi hafi jákvæð áhrif á skoðun almennings á söfnum í dag. 

Staðsetning og rými sem sýning er í getur bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif á 

upplifun gesta og fer allt eftir hvernig unnið er með það í hvert skipti. Rýmið þar 

sem Krummakrunk er staðsett er lítið og hefur það bæði kosti og galla í för með 

sér. Það skapar á jákvæðan hátt nánd eins og áður hefur verið komið inn á en 

takmarkar gestafjölda sem getur skoðað sýninguna samtímis og bauð ekki upp á 

mikið rúm til leiks fyrir börn. Árbæjarsafn skapaði hins vegar góða umgjörð utan um 

sýninguna og efni hennar og hjálpaði til við að mynda viðeigandi stemningu. 

 



 32 

3. Rannsóknarvinna við gerð sýningar 

Hér á eftir verður lýst ferli rannsóknarvinnu við gerð sýningarinnar Krummakrunks. 

Þar má telja öflun heimilda, hvar ég sótti efnivið sýningarinnar og leyfi fyrir notkun 

ýmiss konar, sem og tæknilegri framkvæmd og úrvinnslu efnisins.  

 

3.1 Undirbúningur 

Eins og áður er getið hafði krummi átt hug minn um þó nokkurt skeið og hafði ég 

safnað saman ýmsu efni tengdu honum þegar ég vann við gerð heimaprófs í 

námskeiði41 í hagnýtri menningarmiðlun. Fyrsta mál á dagskrá var að fara yfir þetta 

efni og safna svo saman því sem upp á vantaði. Um auðugan garð er að gresja 

þegar kemur að krumma en þar ber helst að nefna fjöldann allan af þjóðsögum og 

vísum um hann sem og orðtök og sögur frá almenningi. Ég leitaði heimilda á 

bókasöfnum borgarinnar, hjá Ríkisútvarpinu, á vefnum og spurðist fyrir hjá fólki í 

kringum mig sem og þeim sem ég taldi þekkja vel til efnisins.42  

 

3.1.1 Textaheimildir 

Þjóðsögurnar skrifaði ég upp sem og vísurnar og orðtökin43 og valdi úr það sem 

mér þótti áhugaverðast og taldi að myndi henta markhópi sýningarinnar best. 

Þjóðsögurnar eru oft á tíðum nokkuð grófar og segja af miklum óförum og 

dauðsföllum sem krummi spáði fyrir um og þannig sögur eiga ekki endilega erindi 

við ung börn. Þó vildi ég alls ekki fela slíkt alveg enda þurfa börn líka að kynnast 

náttúrunni eins og hún er. Orðtökin og hjátrúna um krumma hafði ég sérstakan 
                                                        
41 Námskeiðið Miðlun og menning er eitt af skyldunámskeiðum námsleiðarinnar hagnýt 
menningarmiðlun og var kennt af Sigurði Gylfa Magnússyni sagnfræðingi þegar ég sótti það 
haustið 2010. 
42 Munnleg heimild. Kristinn Haukur Skarphéðinsson, fagsviðstjóri dýrafræði hjá Náttúrustofnun 
Íslands, 2012, 10. maí.  
43 Jón Árnason, 1862/1930; Jón Þorkelsson, 1956; Halldór Halldórsson, 1968/1991; Bjarni 
Vilhjálmsson og Óskar Halldórsson, 1966/1994; Guðmundur Páll Ólafsson, 1987/2005. 
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áhuga á að kynna fyrir yngri kynslóðinni og hugsaði töluvert um á hvaða hátt mætti 

kynna það efni best fyrir þeim. Vísurnar fann ég flestar með hjálp vefsins og sótti 

svo í gamlar vísnabækur og lagasöfn.  

Á vefnum sem og hjá Ríkisútvarpinu fann ég gamlar sögur af hrafninum frá fólki sem 

hafði reynt að temja hann og hafa hann hjá sér en það hafa ófáir reynt í gegnum 

tíðina með misjöfnum árangri. Fólk hefur þá ýmist verið að leitast eftir að hafa hann 

sem gæludýr en einnig verið að forða honum frá því að skemma æðarvarp. 

Sögurnar tók ég saman og valdi úr þær sem voru minnisstæðastar. Víst var að 

þær þyrftu einhvern veginn að koma við sögu á sýningunni enda margar mjög 

fyndnar og skemmtilegar sögur. Ein þeirra var eftir Sigurð Bjarnason frá Vigur, 

fyrrum þingmann, sendiherra og ritstjóra Morgunblaðsins. Hún birtist í Lesbók 

Morgunblaðsins 10. júlí árið 1938. Ég leitaði leyfis hjá dóttur hans, Hildi Helgu 

Sigurðardóttur sem tók strax vel í erindi mitt. Hún benti mér á að athuga hvort til 

væri upplestur Sigurðar sjálfs á sögunni hjá Ríkisútvarpinu sem og ég gerði. Þar 

fannst skemmtileg upptaka sem ég óskaði eftir að fá en það náðist því miður ekki í 

tíma sökum frís tæknimanns. Þessi upplestur Sigurðar varð þó til þess að ég fann 

fleiri sögur sem ég kom að í texta á sýningunni. Upplesturinn var í þætti Jónatans 

Garðarssonar um hrafninn í tali og tónum frá 1998 og þar segir Jónatan fleiri 

sögur af krumma sem mér þótti gaman að heyra. Einnig hafði ég rekist á hljóðdisk á 

bókasafni með Vilborgu Dagbjartsdóttur, kennara og rithöfundi, þar sem hún les 

sjálf upp sögur sem byggja á æskuminningum hennar af krumma og hafa einnig 

verið gefnar út í barnabók hennar um Boggu á Hjalla. Vilborg var fús til að gefa mér 

leyfi fyrir notkun á þessari sögu hennar og upplestri sem ég hafði mikinn áhuga á að 

hafa á sýningunni. Vilborg hefur kennt börnum í yfir 40 ár og les sögurnar á mjög 

greinargóðan og skemmtilegan hátt sem henta vel börnum. Þetta var því mikill 

fengur fyrir sýninguna.  
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3.1.2 Myndefni 

Ég leitaði myndefnis í gömlum barnabókum og ljósmyndum á vefnum en tók 

fljótlega þá ákvörðun að notast aðallega við ljósmyndir sem ég hafði sjálf tekið af 

krummaparinu, nágrönnum mínum, og öðrum krummum í borginni. Á þeim tíma sem 

ég vann sýninguna hafði krummapar búið sér til laup við inngang 

Austurbæjarskóla44 og nærtækt var að fylgjast með þeim og mynda sjálf. Ég hef 

áhuga á ljósmyndun og á til þess ágætis tæki sem reyndist vel. Að fá leyfi fyrir 

notkun ljósmynda annarra gæti einnig verið kostnaðarsamt og tekið tíma.  

  

Mynd 8 (til vinstri). Jóhann Jónsson heldur á krummanum Væsi sem var gestur í Langagerði sumar 

eitt seint á sjöunda áratug síðustu aldar. Mynd 9 (til hægri). Jón Kristjánsson gefur Væsi að borða í 

Langagerði.   

Annað myndefni kom á vissan hátt upp í hendurnar á mér því leiðbeinandi minn 

benti mér á mann, Jóhann B. Jónsson, sem átti gamlar myndir frá því á sjöunda 

áratug síðustu aldar af krumma sem bjó hjá fjölskyldu Jóhanns í borginni. Einnig 

áttu kunningjar mínir, Fjóla Dísa Skúladóttir og Jón Thoroddsen, góðar myndir af 

krumma, sem hafði dvalið á heimili þeirra í borginni sumarlangt nýverið, og voru 

reiðubúin að láta mig fá. Ég gerði mér grein fyrir að nóg væri sjálfsagt af slíku efni 

hjá fleirum í borginni en fannst mér ég komin með ágætis mynd af krumma í borginni 

með þessum myndum bæði frá gömlum tíma og nútímanum. Enda rými líka 

takmarkað og löngu ljóst að ég þyrfti að vera dugleg að skera niður og leitaði því 

                                                        
44 Vefur. Una Sighvatsdóttir, 2012.  
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ekki frekar. Annað væri ef ég ætlaði eingöngu að hafa ljósmyndasýningu um 

krumma í borginni en hér var ætlunin að sýna krumma á marga ólíka vegu.  

Það myndefni úr gömlum barnabókum sem mér þótti hvað mikilvægast og mér 

fannst vera órjúfanlegur hluti af sögu krumma í okkar menningu og sér í lagi 

menningu barna voru teikningar eftir Halldór Pétursson úr Vísnabókinni og Tryggva 

Magnússon úr Ömmusögum eftir Jóhannes úr Kötlum. Ég leitaði til afkomenda 

þeirra, Péturs Halldórssonar og Tryggva Egilssonar, sem gáfu báðir sitt leyfi 

góðfúslega fyrir notkuninni eftir að hafa séð teikningu af fyrirætlaðri notkun 

myndefnisins. 

 

3.1.3 Annað efni 

Uppstoppað krummapar fékk ég lánað frá leiðbeinanda mínum, Eggerti Þór 

Bernharðssyni, sem mér þótti mikilvægur hlekkur í sýningunni. Þar skapaðist 

tækifærið sem fólki gæfist til að skoða raunverulegan krumma í mikilli nánd, sem er 

ekki raunin í daglegu lífi. Þá er hann oftast í töluverðri fjarlægð frá okkur 

borgarbúum, fljúgandi um loftin eða sitjandi á ljósastaur langt fyrir ofan mannfólkið. 

Leiðbeinandi minn átti einnig nokkra útskorna hrafna í tré eftir Ágúst Jóhannsson 

og Hafþór Þórhallsson sem ég fékk lánaða. Sömuleiðis vissi ég af útskornum 

hröfnum sem ég hafði áhuga á að sýna. Þá gerði Bjarni Þór Kristjánsson og eftir 

að hafa kynnt verkefnið fyrir honum var hann tilbúinn til að lána mér nokkra til sýnis. 

Þótt ég hefði ákveðið að sleppa að sýna krumma í íslenskri hönnun var mikilvægt að 

hafa útskornu hrafnana með því þeir eru til vitnis um almennan áhuga Íslendinga á 

krumma og það vildi ég sýna.   

Efni um vistfræði krumma og fleira er tengist fuglinum á þann hátt sótti ég í bókina 

Fuglar í náttúru Íslands eftir Guðmund Pál Ólafsson. Í henni er að finna miklar 

upplýsingar um lifnaðarhætti hrafnsins og lífsskilyrði sem og hátterni hans. Þar er 

einnig að finna efni úr þjóðtrú og skáldskap og til að mynda langur listi af orðum og 
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orðtökum sem tengjast hrafninum og ég sá strax að væri gaman að nota á 

einhvern hátt. 

Ég sóttist sérstaklega eftir að finna upplýsingar um krunkið hans krumma sem ég 

fann víða, meðal annars í fyrrnefndri bók Fuglar í náttúru Íslands. Krunkið átti mikinn 

þátt í áhuga mínum á krumma og því yrði að gera góð skil. Hljóð er áhrifarík og góð 

miðlunarleið sem ég vildi nota og því leitaði ég líka að útgefinni tónlist með vísunum 

um krumma. Ég fann upptökur frá Skólakór Kársness af Krummavísum og Krummi 

krunkar úti sem kórstjórinn, Þórunn Björnsdóttir gaf mér leyfi til að nota. Lag um 

Palla og krumma sungið af Ingibjörgu og Guðrúnu Helgadætrum var líka að finna í 

gömlum barnaþætti frá Ríkisútvarpinu stjórnað af Hildi Kalman. Leyfi fyrir þeirri 

notkun fékk ég hjá Bjarna Pétri Magnússyni, sölufulltrúa safnadeildar hjá RÚV. 

Góða raun gaf einnig að tala við Kristinn Hauk Skarphéðinsson hjá 

Náttúrufræðistofnun Íslands sem mér hafði verið bent á og er fróður um hrafninn 

og tilvist hans hér á landi. Hann gat gefið mér góðar upplýsingar um staðsetningu 

hrafnsins, veru hans í borginni og hreiður hans, laupinn, svo dæmi séu tekin. Hið 

síðastnefnda var mér sérstaklega hugleikið þar sem ég hugðist útbúa laup á 

sýningunni fyrir fólk að skoða og jafnvel handleika.  

Mikið af því efni sem ég hafði safnað saman áður var um krumma í íslenskri hönnun 

og ég hélt því til haga þótt ljóst væri að því þyrfti að sleppa. Bæði átti það efni ekki 

endilega erindi á sýningu fyrir börn og fjölskyldufólk og myndi sennilega vera nægt 

efni í aðra sýningu með aðrar áherslur. Það gæti líka verið efni í viðauka ef ég ynni 

áfram með efni sýningarinnar í öðrum miðli, sem er vissulega möguleiki sem er til 

skoðunar.  

Glingrið hans krumma, eins og ég kalla það sem hann sækir í laupinn sinn, átti 

einnig að skipa sinn sess á sýningunni og leitaði ég eftir alls konar hlutum sem ég 

gæti sett fram á sýningunni.  
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Er þarna var komið við sögu fannst mér ég hafa yfirdrifið nóg efni og hafði orðið 

nokkrar áhyggjur af því hvernig ég kæmi þessu öllu saman fyrir í því litla rými sem ég 

hafði til umráða. Um þá vinnslu er nánar fjallað í kafla 4 um sýningargerðina. 

 

3.2 Tæknileg framkvæmd og úrvinnsla 

Ég bý svo vel að eiga ágætis tækjabúnað og á forrit sjálf sem nýttust mér vel við 

úrvinnslu efnis á sýninguna að ógleymdri þekkingu úr fagi mínu, grafískri hönnun. 

Þar má helst nefna góða tölvu með umbrotsforritinu InDesign, myndvinnsluforritinu 

Photoshop, teikniforritinu Illustrator og hreyfimyndaforritinu iMovie. Einnig á ég 

myndaskanna, góða myndavél og myndbandsupptökuvél sem ég notaði. Ég hafði 

bætt töluvert við þekkingu mína á hreyfimyndagerð og hljóðvinnslu í hagnýtri 

menningarmiðlun sem kom sér vel. Til að taka upp hljóð eins og krunkið hans 

krumma og upplestur á sögum fékk ég lánaðan hljóðnema, Flashmic, hjá 

námsleiðinni. Ég vissi einnig frá upphafi að námsleiðin gæti lánað mér skjái til afnota 

á sýningunni og heyrnartól. Þetta er nauðsynlegt að vita strax og vert að muna 

þegar efni er unnið. Þá útbýr maður til að mynda myndefnið sérstaklega fyrir þá 

stærð af skjám sem um ræðir. Ég gat líka prófað efnið strax á skjánum sem var til 

hjálpar. Myndefnið á skjánum vann ég upp úr ljósmyndum sem ég hafði tekið, 

þjóðsögum og sögum sem vinir mínir, Magnea B. Valdimarsdóttir leikkona og Jón 

Pétur Jónsson blaðamaður, höfðu lesið upp fyrir mig og upptökum frá RÚV og 

Skólakór Kársness með lögum um krumma. Öll þessi tæknilega vinnsla tók sinn 

tíma en var vel þess virði þar sem þessi miðlunarleið hreyfimynda og hljóðs er 

mikilvægur hlekkur í að ná til fjölbreyttari hóps gesta. Ég sá fyrir mér að með 

heyrnartólum gætu þeir sem áhuga hefðu hlustað á sögur, lög og krunkið hans 

krumma í góðu tómi en einnig væri hægt að taka heyrnartólin úr sambandi þegar 

hópa bæri að garði. 
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Hér hefur verið farið yfir ýmsa þætti í rannsókn sýningarinnar, efnisöflun, helstu 

úrvinnslu efnisins og tæknilega framkvæmd. Á þessu stigi var mér ekkert að 

vanbúnaði við að hefjast handa við hönnun og uppsetningu sýningar en því ferli er 

lýst í næsta kafla. 

 

4. Sýningargerðin  

Í þessum kafla er farið yfir notkun og hönnun rýmisins, vinnsluferli og uppsetningu 

sýningarinnar. Að lokum er farið yfir kynningu hennar, markhóp og eftirfylgni. 

 

4.1 Sýningarrýmið 

Eitt það helsta sem hefur áhrif á útlit og gerð sýningar er það rými sem hún er 

staðsett í, stærð þess og útlit. Árbæjarsafn gefur mjög ákveðinn tón hvað þetta 

varðar enda samanstendur safnið af tuttugu húsum sem mynda eina heild. Húsin 

eru flest úr miðborg Reykjavíkur og eru komin til ára sinna og frekar lítil. 

Sýningarrýmin eru þar af leiðandi oft smá og takmarkandi á þann hátt að verið er 

að varðveita húsin jafnt sem munina innan veggja þeirra. Því má ekki gera hvað sem 

er við veggi eða loft í sýningarrýmunum og passa skal innviði húsanna vel.45 Að 

sama skapi er ákaflega notaleg og góð stemning sem ríkir á svæðinu og hentar vel 

til að minna gesti safnsins á sögu okkar byggðarlags og staðhætti. Þar sem 

krummi er nátengdur sögu Íslendinga og hluti af daglegu lífi hér á landi og í borginni 

var þetta kjörið umhverfi fyrir sýninguna á þann veg.  

Rýmið sem sýningunni var úthlutað var þó afar lítið, um 12 fermetrar að stærð, og 

ljóst var í upphafi að það gæti hafi vissa galla í för með sér en mögulega einnig 

kosti. Kostir væru til að mynda að nándin við viðfangið væri mikil og minna svæði 

myndi einnig hjálpa til við að ramma inn efnið, enda ekki vanþörf á þar sem það er 

                                                        
45Vefur. Minjasafn Reykjavíkur, án árs. Húsadeild.  
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stórt og viðamikið og auðvelt að fara út um víðan völl. Það gat þó á sama hátt 

verið of lítið fyrir allt sem sýningin átti að innihalda. Ljóst var að nauðsynlegt yrði að 

teikna rýmið vel upp og nýta það á sem bestan hátt. Þarna kom sér vel að hafa 

bakgrunn sem grafískur hönnuður og að hafa tekið námskeið eins og 

Menningarminjar, söfn og sýningar og námskeið sem kenndi á þrívíddarforritið 

Blender í náminu. Ég hafði tölvuþekkingu og reynslu úr hönnuninni til að teikna upp 

rýmið og hafði fengið ágætis reynslu við gerð 100 ára afmælissýningar Háskóla 

Íslands þar sem þurfti að vinna með sérstakt rými og hugsa vel um möguleika 

mismunandi rýma.  

Mér þóttu fljótt kostir rýmisins vega þyngra en gallar þess en þeir væru helstir að 

margir gætu ekki skoðað sýninguna á sama tíma og ég gæti mögulega ekki boðið 

börnum upp á mikið rými fyrir skapandi leik. Einhverju þarf að fórna. Það var mér 

aldrei mikil hindrun að mega ekki skrúfa mikið í veggi eða loft enda eru ávallt ýmsar 

lausnir mögulegar í þeim efnum. Það jók frekar á kröfur um að þurfa að vera 

skapandi og leita mismunandi lausna sem er ávallt gott. Að gera góða teikningu af 

rýminu hjálpaði mér einnig að kynna sýninguna og útlit hennar fyrir fólki sem ég þurfti 

aðstoð eða leyfi frá.  

 

4.1.1 Árbæjarsafn  

Hvað varðar ýmsa þætti sýningargerðarinnar hafði það marga góða kosti í för með 

sér að sýna á Árbæjarsafni. Þar hafði ég í fyrsta lagi aðgang að húsgögnum sem 

safnið var ekki að nota og var tilbúið að lána mér, svo sem stöpla og 

sýningarkassa. Þá bauðst mér einnig að fá aðstoð fagfólks á svæðinu, til að mynda 

var húsgagnameistarinn Kristinn E. Gunnarsson mér innan handar og smíðaði fyrir 

mig einn kassa og stærri hliðar utan um einn stöpul úr krossvið. Hann hjálpaði mér 

einnig mikið í uppsetningu sýningarinnar sem reyndist mér heilladrjúgt.  
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Smáhluti eins og króka, víra og annað upphengi mátti ég einnig nota og verkfæri 

sem safnið á. Þetta kom sér vel og vissulega gott að fá hjálp, sér í lagi þegar 

maður stendur að sýningu sem þessari einn og vantar stundum fleiri augu og ráð 

frá reynslumeira fólki. Guðbrandur Benediktsson, deildarstjóri miðlunar hjá 

Minjasafni Reykjavíkur, var einnig boðinn og búinn til aðstoðar og gaf mér mörg 

góð ráð. Að vera hluti af safni hefur einnig þann kost að ég þurfti hvorki að huga að 

gæslu á svæðinu né þurfti ég að sitja sjálf yfir sýningunni á opnunartíma. Þetta 

hefur töluvert að segja hvað varðar kostnað og tíma. Svo ekki sé talað um að 

hvenær sem ég sótti um aðstoð eða leyfi hafði það mikið að segja að sýningin yrði 

á svo vel þekktum og metnum stað sem Árbæjarsafn er. Þegar maður fær hluti 

lánaða sem eru dýrmætir og mega ekki fara forgörðum er mikilvægt að geta 

ábyrgst góða gæslu á sýningarsvæði sem var ekkert mál í þessu tilviki.  

 

 

Mynd 10. Húsið Líkn sést hér til 

hægri á myndinni en þar er rými 

sýningarinnar. Það var byggt árið 

1848 og var áður staðsett að 

Kirkjustræti 12 í Reykjavík. 

Á Árbæjarsafni eru starfsmenn og leiðsögumenn mjög virkir þátttakendur í starfi 

safnsins. Til að mynda klæðist starfsfólk í gæslu og leiðsögu búningum er hæfa 

safninu og sögusviðinu vel, gömlum íslenskum bæjarfatnaði. Þetta hefur 

skemmtileg og jákvæð áhrif á upplifun gestsins og færir hann enn nær sögu og 

umfjöllun staðarins. Starfsfólk er líka vel undirbúið og meðvitað um sýningar 

safnsins og velviljað í alla staði til að aðstoða gestina og mig sem utanaðkomandi 

sýningarhaldara. Safnið virkar á þennan hátt líka lifandi og oft taka starfsmenn sér 

verk fyrir hendur sem tíðkuðust í gamla daga og tengjast sýningum safnsins. Ég gaf 

gæslumönnum upplýsingar um sýninguna mína og ábendingar sem var vel tekið og 

nýttar eftir bestu getu.  
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4.2 Útlit og hönnun 

Útlit og heildarmynd sýningarinnar var mér afar hugleikið. Ég velti mikið fyrir mér 

ýmsum leiðum í þeim efnum en það má samt sem áður segja að krummi sjálfur hafi 

fljótt gefið tóninn. Krummi er svartur og stór fugl sem er glysgjarn og týnir til alls 

konar hluti sem verða á vegi hans. Þá er hreiður hans eða laupurinn eins og hann er 

jafnan kallaður oft mjög skrautlegur og kostulegur í útliti. Þar getur maður fundið 

ýmsa hluti sem glitrar á þegar sólin skín og maður á ekki von á að finna. Jafnframt er 

þar nær undantekningalaust að finna gaddavír, litrík snæri og stórbein af dýrum. 

Krummi er heldur ekki sá snyrtilegasti ef svo má segja því þó laupurinn sé vel 

uppbyggður og endist lengi þá er við fyrstu sýn yfirleitt eins og hent hafi verið 

saman í gerð hans á augabragði. Þar er allt út um allt og frekar draslaralegt á að 

líta. Það er einnig vert að leiða hugann að því hvað krummi er duglegur að nýta sér 

alls kyns hluti sem eru mögulega ónýtir fyrir aðra og gaman að áhuga hans fyrir að 

nota það sem hann finnur á förnum vegi. Þetta vildi ég sjálf hafa í huga við gerð 

sýningarinnar og gat þannig nýtt mér marga hluti og framkvæmt á annan hátt en ég 

hefði annars gert. Ég var til að mynda ekki að pjatta mig við að mála það sem 

sjúskað var og var tilbúin til að skoða allt sem mér bauðst að fá lánað eða gefið og 

varð fyrir mér á leið minni. Það skilaði sér vel í gerð sýningarinnar og hafði áhrif á 

útlit hennar og yfirbragð. Sem dæmi má nefna að ég horfði öðrum augum á allt 

draslið í bílskúrnum heima og þar var að finna gamlar tréskógrindur úr Ikea sem ég 

áttaði mig á að ég gæti notað. Eftir að hafa tekið þær í sundur notaði ég 

viðarspýtur úr þeim sem ramma undir teikningar og myndefni á sýningunni. 

Krummi stýrði því einnig að litir skyldu takmarkaðir á sýningunni. Helstu litir yrðu 

svartur, hvítur og grár og ef aðrir þá yrðu það jarðarlitir. Þetta var ég samt sem 

áður efins um og hugsaði að það sem gert væri fyrir börn væri jafnan mjög litríkt.46 

Ég ákvað þó að það yrði annað sem myndi vekja áhuga barna í þessu tilviki og miklir 

litir myndu mögulega taka athygli frá krummunum og þeim atriðum sem mér þóttu 

                                                        
46Vefur. Daggett, Cobble og Gertel, 2008; Vexler, 2000.  
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mikilvæg. Þetta yrði þá í versta falli tilraun til að sjá hvort börn bregðist síður við 

þessu litaskema en einhverju litríkara. Börnin gætu einnig sjálf komið með litina á 

sýninguna ef þau vildu því ég hafði ákveðið að bjóða upp á blöð og liti fyrir þau til 

að teikna krumma á. Stöng og klemmur þar sem þau gætu hengt teikningarnar og 

skilið eftir áttu að vera á staðnum og þannig myndu þau skilja sitt mark eftir á 

sýningunni ef þau svo kysu. Þannig leysti ég kröfu mína um að eitthvað gagnvirkt 

stæði til boða fyrir börnin. Það hefur verið sannreynt að slíkt gefur góða raun47 og 

þótti mér það nauðsynlegur hluti af sýningunni. Takmarkað rýmið setti mér 

ákveðnar skorður í þessu sem öðru en teikning, þótt hún sé vissulega hefðbundin 

og einföld leið, höfðar jafnframt til margra og getur skilið eitthvað eftir sig sem er 

jákvætt. Börnum þykir gaman að taka þátt og það er skemmst frá því að segja að 

ég geymi nú fjöldann allan af teikningum af krumma eins og fjársjóð í fórum mínum.  

      

 

 

 

 

Mynd 11 og 12. Hér sést teiknisvæði barna á sýningu. Stöng með klemmum er á vinstri mynd, þar 

sem þau gátu hengt upp myndirnar sínar. Til hægri sést standur með pappír og litum. Þau gátu 

svo sest við borð til hliðar þar sem skjáir voru til að teikna eða notað gólfið. Sessur voru á staðnum. 

Ég valdi einfalt og auðlæsilegt letur í allt meginmál texta á sýningunni eða 

leturgerðina TradeGothic. Letur var alls staðar í svörtu á hvítum grunni sem er best 

til aflestrar. Í fyrirsögnum leyfði ég mér meiri leik í takt við efni sýningarinnar og útlit 

og notaði til þess nýlega leturgerð er nefnist Ale and Wenches. Útlit letursins 

minnir á gotneska leturgerð sem hefur sögulega tengingu og hún getur einnig 

höfðað til barna á myndrænan hátt. Leturstærð var hvergi minni en 18 pt. í 

                                                        
47 Guðbrandur Benediktsson og Rakel Halldórsdóttir, 2006, bls. 12-13. 
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skýringartextum, og var allt meginletur í stærðinni 21 pt. Þá var búið að taka tillit til 

leturgerðar og fjarlægðar gesta frá veggspjöldum, en hún var aldrei mikil á þessari 

sýningu. Letur í fyrirsögnum var í 68 pt. leturstærð en letrið sem þar er notað er 

flóknara að lesa og því betra að hafa það stórt.  

     

Mynd 13 (til vinstri). Sýnishorn af leturgerðinni Ale and Wenches sem notuð var í fyrirsagnir á 

sýningu. Mynd 14 (til hægri). Sýnishorn af leturgerðinni Trade Gothic sem var í notuð í meginmál. 

 

4.3 Vinnsluferli sýningar 

Eftir að hafa safnað saman heimildum fyrir sýninguna og unnið úr þeim kom að því 

að gera grunnteikningu af rýminu eins og áður hefur verið komið inn á. Sú teikning 

tók breytingum nokkrum sinnum í vinnsluferlinu eins og gefur að skilja enda gott að 

prófa sig áfram með ýmsar leiðir. Þá var gott að hafa aðgang að rýminu til að geta 

mælt það vel út og jafnvel prófað einhverja hluti inn í það. Þar voru þó enn til staðar 

hlutir af sýningunni sem hafði verið í rýminu áður og þar má nefna stóran vefstól 

sem tók sitt pláss. Það kom ekki mikið að sök og ég fékk ágætis mynd af því 

hvernig einstaka munir tækju sig út.  

  

 

Mynd 15 og 16. 

Þessar myndir sýna skissur  

af rými sýningar í vinnslu.  
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Mynd 17. Hér sjást vinnuteikningar  

af veggjum sýningar þegar nokkuð 

endanleg mynd var komin á hönnun 

rýmisins. 

 

Maður sér hins vegar ekki heildarmyndina fyrr en á allra síðustu dögum þegar 

langflestir hlutir eru komnir inn í rýmið og búið er að fjarlægja þá hluti sem eiga ekki 

að vera þar. Þrátt fyrir nútímatækni getur teikning ekki sýnt raunverulega rýmið. Ég 

var í ágætum málum hvað þetta varðar þar sem ég hafði aðgang að rýminu í góðan 

tíma. Ég hafði fimm virka vinnudaga til að gera rýmið klárt eftir að það hafði verið 

tæmt og tilbúið. Þar á undan hafði ég fjölmörg tækifæri til að skoða það og vinna 

þar ef svo bar undir. Safnið er ekki opið yfir vetrartímann nema á mjög 

takmörkuðum tíma og það vann með mér. 

Þegar ég hafði raðað hlutum nokkuð vel inn í rýmið hélt ég áfram með tæknilega 

vinnslu á efni fyrir skjáina og textavinnslu fyrir spjöldin sem ég hugðist nota. Einnig 

gekk ég frá öðru myndefni til að prenta þegar stærð þess var ljós. Stærðir á 

spjöldunum og öðru myndefni ákvarðaði ég eftir að hafa mælt allt út í rýminu meðal 

annars með því að prenta út prufur í réttri stærð og hengja upp. Þannig fann ég 

líka út ákjósanlega stærð á letri í texta sem er veigamikið atriði að huga að. Textann 

vann ég með það að leiðarljósi fyrir hvern sýningin var hugsuð og reyndi að hafa 

hann ekki of flókinn og passlega langan til aflestrar eins og var fjallað um í kafla 

2.2.5 um mikinn og lítinn texta. Það hjálpaði að skipta honum upp á spjöldin þar 

sem fjallað var um tiltekið svið í einu. Þannig fjallaði eitt um laupinn sem átti að vera 

til hliðar við hreiðrið og annað um krumma sem félagsveru, staðsett hjá 

uppstoppuðu krummunum tveimur. Þriðja spjaldið fjallaði um glingrið hans krumma 
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og glysgirnina, ætlað til uppsetningar hjá herðatrjám með hlutum sem krumma 

gætu þótt ákjósanlegir í laupinn sinn. Fjórða spjaldið var gert um vistfræði krumma. 

Þá útbjó ég einnig kynningartexta fyrir sýninguna og leitaði hjálpar hjá systur minni 

og góðvinkonu með þýðingu á honum yfir á ensku, sem var auðsótt.  

 

 

 

Mynd 18. Til vinstri sést veggspjald  

með texta um vistfræði krumma. 

Ákjósanleg textalengd úr fræðunum var höfð til hliðsjónar og reyndist það oft 

krefjandi, ekki hvað síst þegar kom að kynningartextanum líkt og ég kom einnig að í 

kafla 2.2.5. Það var frekar erfitt að koma öllu því sem maður vildi þar að með 

einungis um 150 orð til umráða. Það endaði í rúmum 150 orðum og aðeins fleiri í 

enskri þýðingu en nauðsynlegt reyndist að gefa aðeins eftir í þeim texta. Þá gerði 

ég myndatexta þar sem það átti við og stuttan skýringartexta hjá útskornu 

styttunum, texta um efnið á skjánum og einn stuttan texta til að hvetja börn til að 

teikna mynd af krumma. Allur texti var lesinn yfir af leiðbeinanda mínum og einnig 

naut ég aðstoðar systur minnar þar og eiginmanns sem er blaðamaður og vanur 

textavinnslu. 

Tæknilega vinnslan á efninu fyrir skjáina gekk vel og small allt saman eftir ýmsar 

prófanir á því bæði heima við og á staðnum. Hljóðvinnslan reyndist vera 

vandasamasta verkið þar sem upptökur voru í mismunandi styrkleika eftir því hvort 

hljóðið var tekið upp af mér eða utanaðkomandi aðila. Þar á ég við til dæmis 

upplestur Vilborgar Dagbjartsdóttur sem var tekinn af hljóðdisk og upptöku af 

söng sem kom frá RÚV. Útkoman var ef til vill ekki fullkomin en vel ásættanleg.  
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Á einum skjá tók ég saman sögurnar um krumma, þjóðsögurnar, sögu Vilborgar 

Dagbjartsdóttur og sögu Sigurðar Bjarnasonar og lét þar við sitja þótt fleiri hefðu 

komið til greina. Inn á milli spilaði ég svo lög með Skólakór Kársness og upptöku 

frá RÚV með söng Guðrúnar og Ingibjargar Helgadætra sem fyrr greinir frá. Ég 

útbjó myndefnið þannig að það myndi halda áfram án þess að stoppa en þó var sá 

möguleiki fyrir hendi að velja einstaka sögur og lög af skjá ef svo bæri undir. Það 

gæti átt við þegar hópa bæri að garði og leiðbeinandi vildi spila eina ákveðna sögu 

eða lag fyrir hópinn. Þetta var hugsað sem valmöguleiki fyrir til dæmis skólahópa 

eða smærri hópa þar sem tími og athygli væri af skornum skammti. Seinni skjárinn 

hafði að geyma hljóð með krunkinu hans krumma og á meðan birtust ljósmyndir af 

krummaparinu við heimili mitt og texti þar á milli með ýmsum upplýsingum tengdum 

krunkinu. Þarna velti ég því fyrir mér að hafa upplestur á textanum inn á milli. Eftir að 

hafa prófað það fannst mér það trufla of mikið upplifunina af krunkinu og því fór svo 

að ég sleppti þeim upplestri. Ég ákvað að þeir sem gætu ekki lesið textann myndu 

eiga möguleika á því að aðrir greindu þeim frá honum eða fengju einfaldlega að 

hlusta á krunkið og gætu velt fyrir sér eins og ég hvað hann væri að segja án 

nokkurrar truflunar.  

Þegar kom að vali á nafni fyrir sýninguna og undirtitil vafðist það aðeins fyrir mér 

þar sem ég vildi ekki að heitið þrengdi um of efni eða markhóp sýningarinnar. Það 

þurfti þó að sjálfsögðu að gefa til kynna hvað væri að finna á sýningunni og höfða til 

barna og fjölskyldna. Eftir nokkra leit og eftir að hafa ráðfært mig við leiðbeinanda 

og aðra velunnara varð sýningarheitið Krummakrunk fyrir valinu með undirtitilinn 

hrafninn í íslensku samfélagi. Heitið fannst mér geta höfðað til barna og gefa í skyn 

að efnið væri heillandi fyrir þau en þó ekki eingöngu. Það átti undirtitill sýningar að 

undirstrika ásamt því að kynna efni sýningarinnar á eins opinn hátt og mögulegt 

væri. Það að vilja að heitið og undirtitill segðu ekki of mikið varð mér mögulega 

fjötur um fót því eftir á að hyggja hefði undirtitillinn mátt vera skýrari. Það hefði 

kannski dregið fjölskyldufólk meira að sýningunni án þess að vera fráhrindandi fyrir 
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aðra. Eitt er víst að það getur verið vandasamt verk að velja titil við hæfi og af 

þessari reynslu dreg ég ákveðinn lærdóm. 

 

Mynd 19. Merki sýningar hannað  

af höfundi.  

 

Eitt skemmtilegasta verkefni mitt í vinnsluferli sýningarinnar var undirbúningur og 

gerð laupsins. Ég hafði leitað mér fróðleiks í bókum með því að skoða myndir á 

vefnum af laupum og eins og áður sagði með samtali við Kristin Hauk 

Skarphéðinsson hjá Náttúrufræðistofnun. Næsta skref var að verða mér úti um 

efnivið í gerðina eins og sprek, stórt sem smátt, sinu, kjarr, snæri og ullarlagða. 

Flest þessara efna voru auðfundin en ullarlagðann lagði ég töluvert á mig til að 

útvega. Ég hafði samband við góða vinkonu sem gat hjálpað mér og úr varð að við 

fórum ferð saman í Selvoginn, á suðurströndinni, á æskuslóðir þessarar sömu 

vinkonu til að leita ullarlagðans. Okkur varð heilmikið úr leitinni og leyndist ýmislegt 

fleira gagnlegt þar eins og snæri og gömul, brotin greiða sem ég ákvað að yrði 

álitlegur kostur fyrir krumma. Hann gæti örugglega haft eitthvað gagn og gaman af 

henni því miðað við þær myndir sem ég hafði skoðað og ýmsar sögur þá er alls 

konar hluti að finna í laupunum. Á einni mynd sá ég til dæmis gamla tjaldstöng og 

hvað sem svo krummi gerir við hana þá skipaði hún heiðurssess í viðkomandi laup. 

Gaddavír gat ég einnig fundið í Selvoginum en ég hafði vísvitandi tekið ákvörðun 

um að sleppa honum þar sem hann yrði of hættulegur til að hafa á sýningunni. 

Laupinn vildi ég hafa í barnahæð og frjálsan viðkomu og þannig gætu litlir fingur 

auðveldlega meitt sig á gaddavír. Það skyldi nægja að tilgreina það í texta þó það 

sé nánast regla fremur en undantekning að gaddavír sé að finna í laupnum hans 

krumma. Í sömu ferð skoðaði ég laup sem hefur lengi verið staðsettur við 

Maríuhella í Heiðmörk og er einn þeirra sem ég hafði séð myndir af á vefnum. Það 

var mjög fróðlegt að sjá og ég tók myndir sjálf til að hafa til hliðsjónar við vinnuna. 
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Laupinn gerði ég svo á staðnum nokkrum dögum fyrir sýningaropnun og þökk sé 

góðum undirbúning og eftirgrennslan tókst vel upp. 

 

 

 

Mynd 20. Laupur krumma sem er að finna 

við Maríuhella í Heiðmörk. 

 

Þegar hannað er fyrir börn er margt sem þarf að huga að. Þau lesa ekki mikinn 

texta og varla nokkurn í sumum tilvikum en þau bregðast vel við myndrænum 

þáttum.48 Ég vildi endilega ná að kynna þau á einhvern hátt fyrir hjátrúnni sem 

tengist krumma og valdi ég hjátrúna um flugið hans, að það sé betra að hann fljúgi 

með manni en á móti manni þegar maður heldur af stað að heiman, og teiknaði eftir 

bestu getu upp litla myndasögu um það. Þetta reyndi ég að setja upp í augnhæð 

barna sem og annað sérstaklega ætlað þeim. Þar má nefna gæruskinn sem ég vildi 

að þau gætu handleikið. Gæruskinnið er vísun í Krummi krunkar úti en þar segir í 

textanum frá krumma sem fann hrygg og gæruskinn.  

Laupurinn var einnig hafður í barnvænni hæð svo þau gætu skoðað hann í 

nærmynd og jafnvel komið við ef þau vildu. Ég áætlaði að laupurinn væri ekki svo 

viðkvæmur og svo mætti alltaf lagfæra hann á sýningartímanum. Gæruskinnið þolir 

líka að það sé skoðað og handleikið að vild. Annað sem krakkar þyrftu að ná til var 

teiknipappírinn, litir og klemmur til að hengja myndir á. Þetta var allt haft í góðri hæð 

og skjáirnir voru á borði þar sem hægt er að setjast og skoða þá vel af bæði 

fullorðnum og börnum. Uppstoppuðu krummana varð ég að hafa í meiri hæð en 

sökum stærðar þeirra gnæfðu þeir yfir og lítið mál fyrir þá sem minni eru að skoða 

þá. Það helsta sem börn gátu mögulega ekki svo vel skoðað voru textaspjöldin og 

                                                        
48 Vefur. Veverka, án árs. 
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minni textaspjöldin með orðum og orðtökum tengdum krumma en þetta efni var 

hvort sem er frekar ætlað eldra fólki og frekar til frásagnar fyrir yngri gesti.  

       

 

 

 

 

Mynd 21 (til vinstri). Af sýningu. Gæruskinn hékk á vegg í góðri hæð til að börn gætu komið við 

það og skoðað vel. Mynd 22 (til hægri). Minni textaspjöld með orðum og orðtökum sem tengjast 

hrafninum. 

Vísurnar um krumma þekkja flest börn og fólk almennt mjög vel og ég leyfði mér því 

að setja þær hærra upp, aðallega fyrir eldra fólk að rifja upp og minna á. Ein vísa 

fékk heiðursess á gardínu úti í glugga en einn veggur rýmisins samanstóð aðallega 

af tveimur gluggum sem ég vildi nýta. Vísan Krumminn á skjánum hentaði þar 

einstaklega vel og því ritaði ég hana sjálf á efni með hjálp skapalónsstafa og 

fatapenna og teiknaði útlínur krumma á aðra gardínu. Þetta var auðséð efni fyrir 

börn sem og barnateikningarnar úr bókunum sökum stærðar og jafnframt reyndi 

ég að hengja teikningarnar ekki of hátt upp. Þær væri þá allavega auðvelt að skoða 

úr aðeins meiri fjarlægð fyrir yngri kynslóðina. 

     

Mynd 23, 24 og 25. Af sýningu. Vísur um krumma á veggspjöldum.  
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Mynd 26 og 27. Hér sjást 

gardínur sem eru fyrir gluggum 

á sýningu. Til vinstri er gardína 

með vísunni Krumminn á 

skjánum. Til hægri er gardína 

með útlínum krumma. Gardínur 

voru gerðar af sýningarhöfundi. 

 

Það helsta sem mér fannst ég þurfa að fórna fyrir börnin var meira rými fyrir þau til 

að athafna sig, til dæmis þegar þau væru að teikna. Þau urðu að nýta sér borð til 

hliðar með skjám á eða gólfið en þá voru sessur til staðar sem þau gátu setið á. 

Einnig hafði ég hugsað mér að hafa smá lesrými fyrir þau og taka saman 

barnabækur um krummann. Rýmið reyndist ekki nægjanlega stórt fyrir þetta og því 

vonaði ég að sýningin yrði einfaldlega hvatning fyrir foreldra og forráðamenn til að 

sækja slíkt efni sjálfir fyrir börnin á bókasöfnum. Nú eða að börnin sjálf leituðu eftir 

því. Víst er að nóg er af slíku efni að finna og veit ég af eigin raun að heilmikið er 

fjallað um krumma á leikskólum borgarinnar.  

Kostnaður sýningarinnar var á endanum ekki mikill þar sem ég naut mikillar 

góðvildar Árbæjarsafns með lán á rými og hlutum í þeirra eign sem og hjálp smiðs í 

starfi þar. Safnið lagði einnig til þann efnivið sem smiðurinn notaði. Helsti 

kostnaðurinn var í prentun á veggspjöldunum og þar hafði ég fengið tilboð frá 

nokkrum aðilum. Naut ég þess að vera að vinna verkefni í námi í Háskóla Íslands og 

fékk gott tilboð í verkið. Mikilvægt er að fá tilboð í prentun tímanlega fyrir sýningu 

og gott að gefa viðkomandi prentara viðunandi tíma til framleiðslu á efninu. Þessi 

tími var í knappara lagi í mínu tilviki en hafðist vel að lokum þökk sé góðu fagfólki 

sem er vant að vinna undir pressu. Prentefnið átti að vera tilbúið tveimur dögum 

fyrir opnun sýningarinnar en sökum anna tafðist afhendingin um einn sólarhring. 

Það var heldur seint því það munar um hvern dag. 
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4.4 Uppsetning sýningar 

Við uppsetningu sýningar naut ég fulltingis smiðs á Árbæjarsafni eins og ég hef 

nefnt og velunnara úr fjölskyldu minni. Ég hafði til hliðsjónar ýmis þrep sem greint er 

frá í Grunnatriðum safnastarfs sem er gott að fylgja.49 Uppsetningin fór fram á um 

það bil fimm dögum fyrir sýningu en þó langmest á síðasta degi þegar ég hafði 

fengið allt prentefni eins og áður var greint frá. Eitt af því sem var tilbúið var laupur 

krumma og voru allir munir komnir á staðinn þegar hafist var handa við 

uppsetningu. Á fyrstu dögum festi ég upp muni á herðatré og hengdi upp á króka 

sem voru fyrir á staðnum og ég hafði beðið um að yrðu ekki fjarlægðir. Safnið var 

búið að fjarlægja aðrar gamlar festingar í veggjum og hafði fyllt upp í göt í veggjum 

eins og um var samið. Þar hafði verið málað yfir en reyndar náðist ekki alveg sami 

litur og var fyrir á veggnum. Þetta var mér dálítið umhugsunarefni en ég var búin að 

semja um að ekki þyrfti að mála allt rýmið og í staðinn fékk ég meira frelsi til að 

skrúfa nokkrar festingar sem ég þurfti á að halda. Að lokum tókst mér að haga 

upphengingum með þeim hætti að mismunur á lit truflaði ekki. 

Flest gekk samkvæmt áætlun og hlutir voru staðsettir þar sem gert var ráð fyrir á 

teikningu. Það þurfti þó að breyta uppröðun veggspjalda. Breytingarnar voru ekki 

stórvægilegar og fóru betur á þennan hátt þegar efnið var allt komið á staðinn. 

Þetta eru breytingar sem maður reynir af fremsta megni að gera ráð fyrir án þess 

að vita fyrirfram hverjar þær eru. Ég hafði þannig veggspjöldin öll stök með hverjum 

efnisflokk svo hægt væri að hliðra þeim til ef svo bæri undir. Tveir efnisflokkar voru 

saman á spjaldi á fyrstu teikningu en þessu breytti ég sem betur fer því spjöldin 

enduðu á sitt hvorum staðnum. Einnig má nefna að eitt veggspjald með mynd af 

hljóðtákni sem átti að vera hjá vísunum datt út þar sem það passaði einfaldlega ekki 

inn í rýmið útlitslega. Þannig má ekki vera hræddur við að henda einhverju út, jafnvel 

á síðustu stundu, sem getur skipt máli fyrir heildarmyndina. Þetta er auðvitað alltaf 

                                                        
49 Ambrose og Paine, 1998, bls. 119. 
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matsatriði hvers og eins. Aftur á móti var gott að það var ekki stærra atriði eða 

efnislegt sem þurfti að sleppa í þessu tilviki.  

Þegar kom að því að hengja upp veggspjöldin kom í ljós að límið á bakhlið þeirra 

sem átti að festa þau beint á veggina var ekki nógu sterkt. Fyrsta spjaldið datt 

niður og það var nú verra en mér til happs ekki óbætanlegt tjón. Þá voru góð ráð 

dýr. Enn og aftur naut ég aðstoðar Kristins smiðs sem boraði lítil göt í spjöldin. 

Þannig gat ég hengt þau upp með snæri á króka eins og oft er gert í öðrum rýmum 

safnsins. Krókarnir voru svo hengdir á vegglista og á þennan hátt mátti komast hjá 

því að bora eða negla göt í veggina. Þetta kallaði á aðeins meiri vinnu af minni hálfu 

við að mæla út réttar lengdir snæra og staðsetningu miðað við vegglistana, svona 

á síðustu stundu. Þá er gott að draga inn andann djúpt og halda vel áfram og þá 

rætist úr öllu. Þetta kom ekki að sök en ég var þeim mun fegnari að sjá fleiri 

hjálparhendur þegar leið á daginn. Í uppsetningu varð mér einnig ljóst að ég hafði 

gleymt að setja einn skýringartexta í prentun, texta um teikningarnar sem varð að 

vera með. Ég gekk því í að fá textann prentaðan og hann var tilbúinn að morgni 

sýningardags. Ekki ákjósanlegt en hafðist fyrir rest eins og sagt er. Það er alveg 

merkilegt hvað getur gleymst þó ráð séu í tíma tekin og allt vel skipulagt. 

Óumflýjanlegur fylgifiskur kannski en í það minnsta ávallt reynsla í sarpinn fyrir 

aðstandanda sýningar. 

 

4.5 Kynning sýningar 

Við kynningu og markaðssetningu sýningar hafði, eins og með annað, mikið að 

segja að sýningin væri hluti af starfsemi Árbæjarsafns. Sýningin var auglýst á 

vegum þess sem hluti sumarstarfs safnsins á þar til gerðum veggspjöldum, á vef 

safnsins og Facebook-síðu þess. Ég notaði jafnframt Facebook sjálf til að kynna 

sýninguna fyrir mínum aðstandendum, vinum og kunningjum. Einnig bauð ég 
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sérstaklega til opnunar á sýningunni þeim sem höfðu hjálpað mér á einn eða annan 

hátt við gerð hennar. Boðskortið sendi ég út rafrænt með tölvupósti.  

Árbæjarsafn er mjög virkt safn, sér í lagi að sumrinu til. Það stendur fyrir alls konar 

viðburðum um helgar, til að mynda Jónsmessugleði, harmonikkuhátíð, heyönnum 

og haustmarkaði. Viðburðina auglýsir safnið reglulega og sendir út tilkynningar á 

Facebook, sem hefur góð áhrif, og almennt séð eru þessir viðburðir vel sóttir. Í 

ljósi þessa taldi ég ekki þörf á að auglýsa sýninguna mína frekar en var virk í að taka 

þátt í að kynna Árbæjarsafn á Facebook sem ég tel einn áhrifamesta 

auglýsingamiðil í dag, sérstaklega fyrir sýningar og viðburði. 50 Til greina kom að 

standa sjálf fyrir einhverjum lifandi viðburði, til að mynda að efna til sögustundar 

með börnum, en þegar upp var staðið var það mikið um að vera á safninu að ég 

hvarf frá þeirri hugmynd að sinni. Hún er þó enn á lífi og aldrei að vita nema af henni 

verði síðar.  

Ég vildi samt sem áður fá einhverja umfjöllun í dagblöðum eða á netmiðlum og úr 

varð að Kristín Heiða Kristinsdóttir frá menningardeild Morgunblaðsins tók við mig 

viðtal. Greinargóð umfjöllun birtist helgina eftir opnun í Morgunblaðinu og var síðan 

úrdráttur úr henni settur á vefinn mbl.is.  

 

4.6 Markhópur sýningar 

Meginmarkhópur sýningarinnar er íslenskar fjölskyldur, foreldrar og forráðamenn á 

aldrinum 25–45 ára, afar og ömmur á aldrinum 50–70 ára og börn á aldrinum 5–

13 ára. Þetta eru helstu hóparnir sem sýningin á að höfða til en vissulega er 

sveigjanleiki í aldursbili þessara hópa, sérstaklega hjá börnunum en bæði yngri og 

eldri börn geta líka haft gaman af sýningunni. Eins og greint var frá í kafla 2.1.1 um 

markhópa eru alltaf fleiri gestir sem koma á sýningu en sem tilheyra skýrðum 

                                                        
50 Vefur. Áhrifarík Facebook, 2010. 
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markhópi sýningar. Til þessara gesta á Krummakrunki mætti telja Reykvíkinga í 

sumarleyfi, í raun á öllum aldri en hvað helst þó á aldursbilinu 25–45 ára, og 

erlenda ferðamenn sem ég veit að sækja safnið mikið allan ársins hring. Eins og 

gefur að skilja er ekki hægt að hanna sýninguna með alla mögulega gesti í huga en 

þó ættu flestir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi . Þannig var kynningartexti 

einnig hafður á ensku svo erlendir gestir gætu fengið yfirlit yfir heildarefni sýningar 

þrátt fyrir að ekki var hægt að hafa alla texta á ensku líka. 

 

4.7 Eftirfylgni 

Þegar uppsetningu sýningar var lokið og opnun yfirstaðin voru þau verkefni helst 

að fylgjast með gangi mála og ástandi sýningar. Ég heimsótti sýninguna reglulega 

og hafði samband við starfsmenn Árbæjarsafns til að athuga hvort eitthvað væri í 

ólagi. Nokkur tæknivandamál komu upp á sýningartíma hvað snerti annan skjáinn á 

sýningunni en hann átti það til að hætta að spila geisladiskinn og frjósa. Þá kom 

sér vel að hagnýt menningarmiðlun átti fleiri samskonar skjái og ég gat skipt út fyrir 

nýjan skjá.  

Að öðru leyti var sýningin nokkuð þægileg í umsjá og það helsta sem ég hef þurft 

að gera er að taka til í rýminu, laga til laupinn og snyrta teiknisvæði barnanna. Það 

hafa starfsmenn Árbæjarsafns einnig gert.  

Þegar hér er komið sögu hefur framhald sýningar ekki verið ákveðið en það kemur 

ef til vill til greina að hafa sýninguna áfram þar sem hún er eða flytja hana annað sem 

væri ekki mikið mál. Sýningin gæti þess vegna verið nokkurs konar farandsýning ef 

gerðar yrðu ákveðnar breytingar á henni en þá þyrfti að huga að gæslu á hverjum 

stað svo dæmi sé tekið. Þessi mál eru í skoðun og mun framhaldið koma í ljós 

þegar fram líða stundir.  
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Vissulega eru miklir möguleikar á að færa efnivið sýningar í aðra miðla, til að mynda 

á sérútbúna vefsíðu eða í bók. Það efni gæti verið sérstaklega ætlað börnum og 

þá kæmi reynsla af gerð sýningarinnar og heimsókn barna á hana sér vel. Áhugi er 

fyrir slíku af minni hálfu og ég mun athuga þau mál gaumgæfilega á komandi 

mánuðum.  

 

5. Rannsóknarspurningum svarað 

Í upphafi setti ég fram fimm rannsóknarspurningar sem ég hef nú leitast við að 

svara í greinargerð þessari um lokaverkefni mitt í hagnýtri menningarmiðlun. Hér 

verður farið yfir spurningarnar og svörin við þeim. 

Hvernig sýning er Krummakrunk? 

• Krummakrunk – hrafninn í íslensku samfélagi getur tilheyrt fleiri en einum 

flokki eða tegund sýninga. Samkvæmt flokkun í Grunnatriðum safnastarfs 

gæti sýningin talist sem vekjandi sýning, frásagnarsýning og á vissan hátt 

uppgötvunarsýning, enda þótt þær tvær síðastnefndu séu sagðar algerar 

andstæður.51  

Sýningin getur talist vekjandi á þann hátt að á henni eru munir sem eiga að 

veita innblástur og fá gestinn til að velta vöngum. Ég kýs að flokka 

sýninguna sem uppgötvunarsýningu líka vegna þess fjölbreytileika sem hún 

hefur fram að færa og fjölda miðlunarleiða sem hún hefur að geyma. Þannig 

getur hún sinnt mismunandi áhugamálum gesta sem er í samræmi við 

skilgreiningu á hugtakinu uppgötvunarsýning í Grunnatriðum safnastarfs. 

Á frásagnarsýningu er verið að reyna að segja sögu og kenna eitthvað og 

það var vissulega tilgangurinn í þessu tilviki, það er að segja sögu krumma 

hér í borg og sögu hans í byggðarlagi okkar í gegnum tíðina. 

Frásagnarflokkurinn á þannig einna best við um Krummakrunk og á það 

                                                        
51 Ambrose og Paine, 1998, bls. 102-3. 
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sameiginlegt með flestum sýningum Árbæjarsafns að greina frá sögu og 

háttum í íslenskri byggð. Sýningin er þó frábrugðin öðrum sýningum á 

safninu að því leyti að hún fjallar um krumma sem er fugl en aðrar sýningar 

safnsins lúta að mannfólkinu, sögu þess og háttum. 

Hvert er samhengi hennar við aðrar sýningar hér á landi og á Minjasafni 

Reykjavíkur – Árbæjarsafni? 

• Samhengi sýningarinnar hefði eflaust mátt skoða betur með markvissri 

rannsókn á öðrum sögusýningum á landinu í dag. Eins og gefur að skilja 

gafst ekki ráðrúm til þess enda um auðugan garð að gresja í alls konar 

sýningum og söfnum og þau staðsett um allt land. Þar af leiðandi studdist 

ég mikið við grein Eggerts Þórs Bernharðssonar Miðlun sögu á sýningum52 

um sögusýningar þegar ég setti sýninguna mína í samhengi við aðrar hér á 

landi. Mikilvægt er að muna að sú grein er skrifuð fyrir nær áratug og margt 

hefur breyst á þeim tíma í safnastarfi hérlendis. Þó reyndi ég eftir fremsta 

megni að kynna mér framþróunina á þessum tíma og uppfærðar 

upplýsingar um söfn og sýningar á vefnum.53  

• Sýningin var skoðuð með tilliti til svokallaðra tvenna sem Eggert Þór 

Bernharðsson fjallar um í fyrrnefndri grein í kafla 2.4. Af þeim samanburði 

mátti leiða að sýningin hafi reynt að feta í fótspor nýrri sýninga hérlendis 

hvað varðar útlit og hönnun og ef til vill efnivið. Hún telst þó vera fremur 

hefðbundin sögusýning hvað varðar textamagn og efnistök. Þetta met ég af 

því að á sýningunni er notast mest við texta til upplýsinga og fræðslu og að 

sýningin byggir á þemabundinni nálgun. Varðandi frekari umfjöllun um 

samhengi við aðrar sýningar vísa ég í kafla 2.4. 

                                                        
52 Eggert Þór Bernharðsson, 2003, bls. 20. 
53 Vefur. Eggert Þór Bernharðsson, 2012.  
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Hverjir eru kostir og gallar sýningarinnar Krummakrunks sem miðlunarleiðar? 

Í kafla 2.5 var fjallað um ýmsa kosti og galla þess að miðla efni á sýningum. Hér 

verður farið yfir hvernig þessi atriði höfðu áhrif á umrædda sýningu. 

• Einn kostur sýningar er að hún getur náð til fjölda fólks á skömmum tíma. 

Þannig var Krummakrunk aðgengileg mörgum á þó þessum takmarkaða 

tíma. Tímasetningin gat verið slæm að því leyti að fólk væri í sumarleyfum og 

mikið á faraldsfæti en einnig góð því fólk hefur meiri og lausari tíma þegar 

það er í fríi og er gjarnan að leita að afþreyingu með fjölskyldum sínum. 

• Á sýningum má notast við ýmsar leiðir til miðlunar sem telst kostur til að ná 

til margs konar gesta og ólíkra þarfa þeirra. Þetta hjálpaði vissulega á 

sýningunni um hrafninn og þar var notast við alls konar miðlunarleiðir til að 

koma til skila mismunandi efni til að sinna gestum sýningarinnar. Á sýningum 

geta gestir einnig ráðið sér sjálfir og hvað þeir verja löngum tíma á 

sýningunni sem hafði ótvíræða kosti hvað varðar upplifun hvers og eins. 

Þannig er hægt að skauta yfir sýninguna á nokkuð skömmum tíma en fyrir þá 

sem það kjósa er einnig hægt að gefa sér meiri tíma til að skoða efni hennar 

betur. 

• Sýningar geta sýnt gestum raunverulega hluti og dæmi um nokkuð 

raunverulegan hlut á sýningunni Krummakrunk er uppstoppað krummapar 

sem er þó ekki að öllu leyti raunverulegt þar sem hrafnarnir eru vitaskuld ekki 

lengur lifandi. Þeir gefa gestunum þó tækifæri til að skoða hrafna í nærmynd 

sem þeir hafa sennilega ekki oft færi á að gera. Ýmsar eftirgerðir á sýningum 

geta einnig verið áhugaverðar eins og ég tel til að mynda laupinn á 

umræddri sýningu vera. Þar sér fólk óvenjulegan hlut í góðu návígi og getur 

einnig fengið að snerta hann. 

• Með rannsókn á sýningarefni og skýrum markmiðum sýninga og ákvörðun 

markhóps er hægt að ná vel til gesta sýninga og miðla þekkingu til margra. 
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Ég hefði gjarnan viljað gera betri rannsóknir á markhópnum mínum en 

sýningarefnið var vissulega rannsakað og markmið og markhópur 

Krummakrunks nokkuð skýr. Þannig tel ég mig hafa náð ágætilega til gesta 

sýningarinnar ásamt því að fræða þá um hrafninn.  

• Galli sýninga getur talist takmarkaður opnunartími þeirra sem og 

staðsetning en sjálfsagt eiga ekki allir heimangengt á tiltekinn stað og á 

umræddum tíma. Þessi atriði er oft erfitt að ráða við og þá þarf maður að 

átta sig á að maður getur aldrei náð til allra. Ég tel að góður opnunartími 

Árbæjarsafns yfir sumartímann og staðsetning þess hafi veitt mörgum færi 

á að sjá sýninguna og ekki er útséð um framhald hennar svo ef til vill gefst 

fleirum kostur á að sjá hana en nú þegar hafa gert. 

• Rými Krummakrunks er lítið og hefur það bæði kosti og galla í för með sér. 

Það skapar á jákvæðan hátt nánd en takmarkar gestafjölda sem getur 

skoðað sýninguna samtímis og bauð ekki upp á mikið rúm til leiks fyrir börn.  

• Staðsetning sýninga getur haft mikil áhrif á upplifun gesta. Árbæjarsafn 

myndaði góða umgjörð utan um Krummakrunk og efni hennar og hjálpaði til 

við að mynda viðeigandi stemningu. 

Hvað ber að hafa í huga þegar sýning sem Krummakrunk er sett upp? 

Ég lærði ýmislegt af því að setja upp sýninguna og standa að mestu ein að 

gerð hennar þó ég hafi fengið hjálp víða. Hér dreg ég saman helstu atriði sem 

ég tel hagnýt og gott að hafa í huga við uppsetningu sýningar. Þau atriði geta 

hæglega einnig snert hönnun sýningar og þannig samtvinnast hönnunin inn í 

sumum tilfellum.   

• Það er nauðsynlegt að setja hugmyndir sínar niður á blað, til að mynda með 

skissum eða hvers konar teikningum. Þetta er gott að gera strax og skýra 

þannig hugmyndafræði sýningar.  
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• Mikilvægt er að teikna vel upp rými sýningar og mæla það allt sem fyrst svo 

gert sé ráð fyrir réttum hlutföllum frá upphafi. 

• Það þarf að huga vel að tæknilegum atriðum. Í mínu tilfelli tengdist það 

stærð og gerð skjáa sem miðlunarefni var unnið fyrir sem og hljóðvinnslu 

fyrir þá og heyrnartól. Einnig skal skoða rafmagnstengingar og nettengingar 

ef þörf er á að nota slíkt. 

• Gæði tækjabúnaðar skipta máli og það þarf að prófa tæki og tæknileg 

atriði á staðnum með góðum fyrirvara svo unnt sé að gera lagfæringar. 

• Athuga skal hæð sýningarkassa vel og hver á að geta séð hvað á þeim er. 

Þá þarf að hafa viðeigandi lok á þeim ef gestir eiga ekki að geta snert 

sýningarmuni. 

• Velja skal festingar til að hengja upp við hæfi og skoða vel reglur viðkomandi 

staðar í því sambandi. Ráð er að prófa einnig festingarnar ef kostur er á 

sams konar efnivið og er í því sem hengja upp á. Helst öðru en sem á að 

notast við á sýningu. 

• Góð gæsla er eitt veigamesta atriði sem þarf að hafa á hreinu fyrir 

uppsetningu sýningar. Mögulega þarf að athuga að festa niður hluti sem 

ekki má taka ófrjálsri hendi. Á Krummakrunki þurfti ég til dæmis að festa 

uppstoppuðu krummana með sterkum vír og krókum. 

• Gæta skal að lýsingu rýmis og skal hún hönnuð sérstaklega ef þess er 

kostur. Þá þarf að skoða birtuskilyrði vel og hvernig dagsljós spilar þar inn í 

með tilliti til muna og skjáa á sýningu. Dagsljós skemmir mögulega safnmuni 

og endurkast getur haft áhrif á skjái.  

• Passa skal eftir fremsta megni að það sé ekkert í festingum eða öðrum 

efnivið sem gestir geta meitt sig á. Að þessu þurfti ég sérstaklega að gæta 
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í gerð laupsins en ég gat ekki notað gaddavír sem er vanalega í 

hrafnslaupum. Hann væri skaðlegur þar sem gestir gátu snert laupinn. 

• Huga þarf að hæð muna og texta sem börn eiga að sjá. Að sjálfsögðu líka 

augnhæð fullorðinna með tilliti til texta.  

• Gott er að muna að myndræn framsetning texta höfðar til barna og þau 

hafa ríka snertiþörf.  

• Leturgerð og læsileiki hennar er mikilvæg í framsetningu texta. Þannig er 

nauðsynlegt að prenta út letur í raunstærð, hengja upp og prófa að lesa og 

finna út rétta stærð leturs og staðsetningu miðað við augnhæð. Þar þarf 

einnig að taka tillit til fjarlægðar sem gestir eru í frá texta. Eins er gott að 

skoða textalengd og sjónræn áhrif texta með sama hætti. 

• Skoða skal rými með gagnrýnum augum og fá álit við uppsetningu. Ekki má 

vera hræddur við að henda út atriðum sem þjóna engum tilgangi. 

• „Ekki er ráð nema í tíma sé tekið“ er málsháttur sem á afar vel við í 

uppsetningu sýningar. Þannig er alltaf eitthvað sem þarf að breyta eða 

betrumbæta og þá er tími besti vinur manns. Þetta átti til dæmis við um 

prentun veggspjalda í mínu tilviki og þar hefði ég þegið meiri tíma þar sem 

verki var skilað seinna en áætlað var og eitt spjaldanna gleymdist. 

Þá er gott að reyna að hugsa hvað gæti mögulega breyst fyrirfram og slíkt 

sér maður oft ef maður hefur tök á að prófa hluti inni í rýminu eða við 

uppsetningu prufueintaka, sem er mjög hjálplegt.  

Hvaða áhrif hefur staðarval á upplifun sýningargesta Krummakrunks?  

• Rými sem sýning er í leggur línuna fyrir útlit hennar og gæði þess getur haft 

mikil áhrif á upplifun gestsins. Sýningin Krummakrunk – hrafninn í íslensku 

samfélagi var staðsett í litlu rými. Það hafði jákvæð áhrif á þann veg að 

nándin við viðfangið var mikil og það hjálpaði til við að ramma inn efni 
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sýningarinnar. Einnig var gott að þótt rýmið væri lítið var það bjart yfirlitum, 

með tveimur stórum gluggum. Það hafði þau áhrif að það virkaði stærra en 

það var í raun og veru. 

• Sýningin var í safnrými Árbæjarsafns, nánar tiltekið í Líkn, gömlu húsi sem var 

eitt sinn í miðbæ Reykjavíkur. Árbæjarsafn og umhverfi þess hefur mjög 

sterk áhrif á upplifun staðar á gesti sína. Húsin eru flest úr miðborg 

Reykjavíkur og eru komin til ára sinna og frekar lítil. Sýningarrýmin eru þar af 

leiðandi flest smá í sniðum og takmarkandi á þann hátt að verið er að 

varðveita húsin jafnt sem munina innan veggja þeirra. Á svæðinu er ákaflega 

notaleg og góð stemning og allt umhverfi vel til þess fallið að minna gesti 

safnsins á sögu okkar byggðarlags og staðhætti. Þannig hafði Árbæjarsafn 

mikil áhrif á gesti sýningarinnar. Starfsfólk þess væntanlega einnig þar sem 

það er klætt fatnaði sem tíðkaðist hér fyrr á tíðum og sést oft sinna störfum 

gamalla tíma.  
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6. Lokaorð 

Í inngangi greinargerðar setti ég fram markmið mín með gerð sýningarinnar 

Krummakrunk – hrafninn í íslensku samfélagi, lokaverkefnis í hagnýtri 

menningarmiðlun. Hér verður farið yfir þau markmið og reynt að meta hvernig til 

tókst. Markmiðin voru tvíþætt. Annars vegar var markmiðið að 

• mynda tengingu á milli krumma og fólksins í borginni. Ég vil efla vitund og 

skilning fólks, og ekki hvað síst yngri kynslóðarinnar, á hrafninum, sem hefur 

fylgt okkur sem hér búum svo lengi sem menn muna. 

Erfitt er að mæla áhrif sýningar á gesti hennar en ég tel mig hafa reynt að 

höfða til markhópsins með ýmsum hætti. Til að mynda með því að hafa 

mismunandi miðlunarleiðir á sýningunni og bjóða yngri gestum hennar að 

taka virkan þátt með því að teikna myndir af krumma og skilja þannig sitt 

mark eftir á sýningunni. Mikill fjöldi teikninga hefur sýnt að sú leið bar 

árangur. Einnig hef ég fylgst með sýningunni yfir opnunartímann og af 

ýmsum ummerkjum að dæma hefur laupurinn verið mikið skoðaður og fólk 

virðist jafnframt oft hafa gefið sér tíma til að fá sér sæti, hlusta á sögurnar í 

heyrnartólunum og horfa á efni á skjám. Frá þeim gestum sem ég hef talað 

við persónulega hefur fólk einnig almennt verið mjög ánægt með sýninguna 

og upplifun sína af henni. Hún opnaði til að mynda augu sumra gesta fyrir 

því hvað hugtakið menningarmiðlun felur í sér. Ég hef einnig heyrt að margir 

af yngri kynslóðinni í kringum mig hafi lært ýmislegt um hrafninn sem og þeir 

sem eldri eru. Orðskýringar sem tengdust hrafninum vöktu sérstaka lukku 

meðal eldri gestanna. Ég fæ ekki betur séð en af þeim viðbrögðum sem ég 

hef fengið að sýningin hafi almennt heppnast vel þótt sjálfsagt megi alltaf 

eitthvað betur fara. 
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Hins vegar var markmið verkefnisins að 

• koma hrafninum í nálægð við gesti sýningarinnar og lofa þeim að kynnast 

honum betur og átta sig á hlutverki hans í okkar samfélagi. 

Uppstoppuðu og útskornu krummarnir bárust oft til tals meðal gesta 

sýningarinnar sem ég gat rætt við. Fólk virtist hafa gaman af að skoða 

krumma í nærmynd og eins og áður sagði var ýmislegt sem gestir sögðust 

hafa fræðst um krumma sem þeir vissu ekki fyrir. Þessi ummæli sem og 

almenn ánægja meðal sýningargesta sem ég veit um benda til þess að 

þetta markmið mitt hafi borið einhvern árangur. En þó er mögulega aldrei 

hægt að mæla til fullnustu hver áhrif og upplifun gesta af sýningu eru, ekki 

nema að gera marktæka rannsókn á því. Þegar allt kemur til alls er ég sátt 

við verk mitt og viss um að ég hafi unnið það eftir bestu getu á þessum 

tímapunkti. 

 

Sýning telst að mati margra í menningarstarfi vera frekar hefðbundin leið til 

miðlunar. Það má vissulega segja að hún sé hefðbundin að mörgu leyti enda hefur 

safnastarf og sýningarhald tíðkast lengi vel og söfn fest sig í sessi sem ein helsta 

leið fólks til að svala menningarþorsta sínum. Framþróun í safnastarfi hefur þó verið 

mikil undanfarna áratugi og ýmsar nýjungar litið þar dagsins ljós sem hefur töluverð 

áhrif á upplifun gesta sýninga. Þá hefur notkun nútímatækni og aukið vægi 

gagnvirkni í sýningum haft sitt að segja og verið góð viðbót við þær mörgu 

miðlunarleiðir sem hægt er að nýta við gerð einnar sýningar. Einnig tel ég að 

safnafólk beini sjónum sínum í auknum mæli að þörfum gestsins og að hugarfar 

fólks gagnvart söfnum hafi mikið breyst, sem er ánægjulegt.  

Ég dreg lærdóm minn af gerð þessarar sýningar um hrafninn einna helst af því að 

huga að öllum þáttum verksins ein og fá þannig nasasjón af mörgu sem ber að 

gæta að við gerð og uppsetningu sýningar. Ég tel mikilvægt að gleyma ekki að leita 
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mismunandi leiða við framsetningu efnis, vera opin fyrir nýjungum og reyna að 

hugsa út fyrir rammann. Á sama tíma þarf að huga að hagnýtum atriðum eins og 

gæslu og varðveislu, endingargildi hluta og tæknilegri framkvæmd. Skýr markmið, 

markhópur og gott skipulag er jafnframt vísir að góðri sýningu. Það er ýmislegt 

sem hefði mátt gera öðruvísi á sýningunni Krummakrunki – hrafninn í íslensku 

samfélagi en þegar allt kemur til alls er ég sátt við verkið miðað við stund og stað, 

reynslu og ráðagerð. Þakklát er ég öllum þeim sem aðstoðuðu mig og reyndust 

mér vel, sem er hvað dýrmætast þegar vinna skal stórt verk.  

 



 65 

Heimildaskrá 
 

Prentað efni: 

 
Ambrose, Timothy og Paine, Crispin, 1998. Grunnatriði safnastarfs. Fyrra hefti. Þjónusta 
– Sýningar – Safngripir (Helgi M. Sigurðsson íslenskaði). Reykjavík: Árbæjarsafn. 
Ljósmyndasafn Reykjavíkur.   

 

Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir, 2008. „Menningararfur með strípur. Varðveisla eða 
miðlun?“ Ritið, 8:1, 7–32 

 

Bjarni Vilhjálmsson og Óskar Halldórsson, 1994. Íslenzkir málshættir. Önnur útgáfa með 
viðauka. Reykjavík: Almenna bókafélagið. Upphaflega gefið út 1966. 

 

Black, Graham, 2005. The Engaging Museum. Developing Museums for Visitor 
Involvement. The Heritage: Care-Preseration-Management. New York: Routledge.   

 

Boyd, Williard L., 1992. „Introduction: The Interactive Experience Model.“ Í Falk, John H. 
og Dierking, Lynn D., The Museum Experience (bls. 1–7). Washington: Whalesback 
Books.   

    

Eggert Þór Bernharðsson, 2003. „Miðlun sögu á sýningum. Safna- og sýningaferð um 
Ísland 2002–2003.“ Saga, 41: 2, 15–66. 

 

Frey, Bertron Schwarz, 2006. Designing Exhibitions. A Compendium for Architects, 
Designers and Museum Professionals. Basel: Birkhäuser. 

 

Guðbrandur Benediktsson og Rakel Halldórsdóttir, 2006. „Til hvers eru söfn? 
Guðbrandur Benediktsson og Rakel Halldórsdóttir oræða um menntunarhlutverk safna 
við David Anderson hjá Victoria and Albert Museum í London.“ Saga, 44:1, 7–19. 

 

Guðmundur Páll Ólafsson, 2005. Fuglar í náttúru Íslands. Reykjavík: Mál og menning. 
Upphaflega gefið út 1987.  

 

Halbertsma, Nico, 2004. „Working with Families.“ Í Moffat, Hazel og Woollard, Vicky 
(ritstjórar), Museum and Gallery Education. A Manual of Good Practice (bls. 89–99). 
Plymouth: AltaMira Press. 

 

Halldór Halldórsson, 1991. Íslenzkt orðtakasafn. 3.útgáfa. Reykjavík: Almenna 
bókafélagið. Upphaflega gefið út 1968.  

 



 66 

Hughes, Philip, 2010. Exhibition Design. Portfolio Series. London: Laurence King 
Publishing Ltd. 

 

Jón Árnason, 1930. Þjóðsögur og æfintýri. Fyrsta bindi. Leipzig: Forlag J.C. Hinrichs 
bókaverzlunar. Upphaflega gefið út 1862.  

 

Jón Þorkelsson, 1956. Þjóðsögur og munnmæli. Myndirnar teiknaði Halldór Pétursson. 
Reykjavík: Bókfellsútgáfan h/f. Upphaflega gefið út 1899.  

 

Mayrand, Yves, 2001. „The Role of the Exhibiton Designer“.  The Manual of Museum 
Exhibitions (bls. 405–424). Ritstjórar Lord, Barry og Barry, Gail Dexter. Walnut Creek: 
AltaMira Press. 

 

Newman, Andrew, 2005. „‘Social exclusion zone‘ and ‘The feelgood factor‘.“Heritage, 
Museums and Galleries. An Introductory Reader (bls. 325–332). Ritstjóri Corsane, 
Gerard. London and New York: Routledge.   

 

Vexler, Jill, 2000. „Children‘s Museum Exhibitions: Distilled or Watered Down?“ Curator: 
The Museum Journal, 43:4, 307–312. 

 

Vefur 

 

„Áhrifarík Facebook“, 2010, 20. ágúst. Morgunblaðið. Sótt 16. ágúst af 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1345605/?t=1346111976.07. 

 

Birta Björnsdóttir, 2010, 17. september. „Skiptir máli hverju er hampað.“ Morgunblaðið. 
Sótt 14. ágúst 2012 af http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1349108/?t=1345993020.9.  

 

Daggett, Willard R., Cobble, Jeffrey E. og Gertel, Steven J., 2008. „Colour in an 
Optimum Learning Environment.“ International Center for Leadership in Education. Sótt 
18. ágúst 2012 af http://www.leadered.com/pdf/Color%20white%20paper.pdf. 

 

Eggert Þór Bernharðsson, 2012. Lifandi miðlun á sögusýningum. Erindi á 
Hugvísindaþingi í Háskóla Íslands 10. mars 2012. Sótt 15. ágúst 2012 af 
https://notendur.hi.is//~eggthor/lifandimidlunasyningum.htm.   

 

Lóa Pind Aldísardóttir, 2010, 29. apríl. „Krummi tryggir sér sæti í Hörpunni.“ Vísir.  Sótt 17. 
ágúst 2012 af http://www.visir.is/krummi-tryggir-ser-saeti-i-
horpunni/article/2010948799916. 

 



 67 

Marta María Jónsdóttir, 2010, 10. mars. „Finnst ykkur þetta í lagi?“ Pressan. Sótt 14. 
ágúst 2012 af http://www.pressan.is/pressupennar/LesaMortuMariu/finnst-ykkur-thetta-i-
lagi. 

 

Minjasafn Reykjavíkur, án árs. Árbæjarsafn. Sótt 13. ágúst 2012 af 
http://www.minjasafnreykjavikur.is/desktopdefault.aspx/tabid-4205/. 

 

Minjasafn Reykjavíkur, án árs. Húsadeild. Sótt 14. ágúst 2012 af 
http://www.minjasafnreykjavikur.is/desktopdefault.aspx/tabid-4225. 

 

„Svarthvítur hrafn á Selfossi“, 2012, 12. janúar. Morgunblaðið. Sótt 14. ágúst 2012 af 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2012/01/12/svarthvitur_hrafn_a_selfossi/. 

 

Una Sighvatsdóttir, 2012, 16. apríl. „Krummi hreiðrar um sig á skólalóð.“ Morgunblaðið. 
Sótt 13. ágúst 2012 af 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2012/04/16/krummi_hreidrar_um_sig_a_skolalod/. 

 

Veverka, John A., án árs. „Exhibit evaluation for Children’s Exhibits.“ The Kirby Science 
Center Experience. Sótt 20. ágúst 2012 af 
http://www.heritageinterp.com/newpage13.htm. 

 

Þórgunnur Oddsdóttir, 2012, 9. júní. „Hrafnsungar merktir.“ RÚV. Sótt 17. ágúst af 
http://www.ruv.is/frett/hrafnsungar-merktir. 

 
Munnleg heimild 

 

Kristinn Haukur Skarphéðinsson, fagsviðstjóri dýrafræði hjá Náttúrustofnun Íslands, 2012, 
10. maí.  

 
 
 
 
 



 68 

Myndaskrá 

Myndaskráin vísar í heiti myndar, blaðsíðutal, myndefni, ljósmyndara, ártal og loks 

eiganda myndar. 

Mynd 1, bls. 12: Yfirlitsmynd af sýningunni Krummakrunk – hrafninn í íslensku samfélagi. 

Ljósmynd: Gerður Guðmundsdóttir (2012, ágúst). Eign höfundar. 

Mynd 2, bls. 19: Af sýningu. Herðatré með glingrinu hans krumma. Ljósmynd: Gerður 

Guðmundsdóttir (2012, ágúst). Eign höfundar. 

Mynd 3, bls. 20: Af sýningu. Laupur hrafnins og veggspjald með upplýsingum um hann. 

Ljósmynd: Gerður Guðmundsdóttir (2012, ágúst). Eign höfundar. 

Mynd 4, bls. 25: Af sýningu. Gamlar teikningar úr barnabókum eftir Halldór Pétursson og Tryggva 

Magnússon. Ljósmynd: Gerður Guðmundsdóttir (2012, ágúst). Eign höfundar. 

Mynd 5, bls. 27: Af sýningu. Efra veggspjald er með kynningartexta á íslensku og ensku. Neðra 

veggspjald er myndræn framsetning á hjátrú um flug krumma. Ljósmynd: Gerður Guðmundsdóttir 

(2012, ágúst). Eign höfundar. 

Mynd 6, bls. 28: Af sýningu. Útskornir krummar eftir Ágúst Jóhannsson, Bjarna Þór Kristjánsson 

og Hafþór Þórhallson undir plexíglerloki. Ljósmynd: Gerður Guðmundsdóttir (2012, ágúst). Eign 

höfundar. 

Mynd 7, bls. 30: Af sýningu. Uppstoppað krummapar. Ljósmynd: Gerður Guðmundsdóttir (2012, 

ágúst). Eign höfundar. 

Mynd 8, bls. 34: Jóhann Jónsson heldur á krummanum Væsi sem var gestur í Langagerði sumar 

eitt seint á sjöunda áratug síðustu aldar. Ljósmyndari: Ingiberg Guðbjartsson (seint á sjöunda 

áratug 20. aldar). Eign Jóhanns Jónssonar. 

Mynd 9, bls. 34: Jón Kristjánsson gefur Væsi að borða í Langagerði. Ljósmyndari: Ingiberg 

Guðbjartsson (seint á sjöunda áratug 20. aldar). Eign Jóhanns Jónssonar. 

Mynd 10, bls. 40: Húsið Líkn sést hér til hægri á myndinni en þar er rými sýningarinnar. Það var 

byggt árið 1848 og áður staðsett að Kirkjustræti 12 í Reykjavík. Ljósmynd: Gerður 

Guðmundsdóttir (2012, apríl). Eign höfundar. 

Mynd 11 og 12, bls. 42: Hér sést teiknisvæði barna á sýningu. Stöng með klemmum er á vinstri 

mynd, þar sem þau gátu hengt upp myndirnar sínar. Til hægri sést standur með pappír og litum. 
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Þau gátu svo sest við borð til hliðar þar sem skjáir voru til að teikna eða notað gólfið. Sessur voru á 

staðnum. Ljósmynd: Gerður Guðmundsdóttir (2012, ágúst). Eign höfundar. 

Mynd 13, bls. 43: Sýnishorn af leturgerðinni Ale and Wenches sem notuð var í fyrirsagnir á 

sýningu. Skjámynd úr tölvu: Gerður Guðmundsdóttir (2012, ágúst). Eign höfundar. 

Mynd 14, bls. 43: Sýnishorn af leturgerðinni Trade Gothic sem var í notuð í meginmál. Skjámynd 

úr tölvu: Gerður Guðmundsdóttir (2012, ágúst). Eign höfundar. 

Mynd 15 og 16, bls. 43: Þessar myndir sýna skissur af rými sýningar í vinnslu. Teikning: Gerður 

Guðmundsdóttir (2012, ágúst). Eign höfundar. 

Mynd 17, bls. 44: Hér sjást vinnuteikningar af veggjum sýningar þegar nokkuð endanleg mynd var 

komin á hönnun rýmisins. Teikning: Gerður Guðmundsdóttir (2012, ágúst). Eign höfundar. 

Mynd 18, bls. 45: Til vinstri sést veggspjald með texta um vistfræði krumma. Ljósmynd: Gerður 

Guðmundsdóttir (2012, ágúst). Eign höfundar. 

Mynd 19, bls. 47: Merki sýningar hannað af höfundi. Teikning: Gerður Guðmundsdóttir (2012, 

ágúst). Eign höfundar. 

Mynd 20, bls. 48: Laupur krumma sem er að finna við Maríuhella í Heiðmörk. Ljósmynd: Gerður 

Guðmundsdóttir (2012, maí). Eign höfundar. 

Mynd 21, bls. 49: Af sýningu. Gæruskinn hékk á vegg í góðri hæð til að börn gætu komið við það 

og skoðað vel. Ljósmynd: Gerður Guðmundsdóttir (2012, ágúst). Eign höfundar. 

Mynd 22, bls. 49:  Minni textaspjöld með orðum og orðtökum sem tengjast hrafninum. Ljósmynd: 

Gerður Guðmundsdóttir (2012, ágúst). Eign höfundar. 

Mynd 23, 24 og 25, bls. 49:  Af sýningu. Vísur um krumma á veggspjöldum. Ljósmynd: Gerður 

Guðmundsdóttir (2012, ágúst). Eign höfundar. 

Mynd 26 og 27, bls. 50: Hér sjást gardínur sem eru fyrir gluggum á sýningu. Til vinstri er gardína 

með vísunni Krumminn á skjánum á. Til hægri er gardína með útlínum krumma. Gardínur voru 

gerðar af sýningarhöfundi. Ljósmynd: Gerður Guðmundsdóttir (2012, ágúst). Eign höfundar. 
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Viðauki 1: Vinnudagbók lokaverkefnis 

Vika 1   30. janúar–5. febrúar 2012  

• Farið yfir hugmyndir fyrir lokaverkefni. 

• Fundur með Eggert varðandi val á lokaverkefni. Hugmyndir að staðsetningu fyrir 
mögulega sýningu um hrafninn ræddar. Haft samband við Guðbrand hjá 
Árbæjarsafni sem sagði að Lækjargötusalur væri því miður frátekinn. Önnur rými ef 
til vill í boði. 

• Ákveðið að gera sýningu um hrafninn. 

 

V ika  2   6.–12. febrúar 2012 

• Hugmyndavinna fyrir sýningu. 

• Leit að staðsetningu. Eggert enn í sambandi við Guðbrand ef ske kynni að eitthvað 
rými væri í boði fyrir Árbæjarsafn. Ekki slegið út af borðinu svo ég vonast enn til að 
fá pláss þar. 

 

V ika  3   13.–19. febrúar 2012 

• Hugmyndavinna fyrir sýningu. 

• Tölvusamband við Eggert varðandi fyrirhugaða krummadagskrá í Gerðubergi. Ég 
kannast við dagskrá sem hefur áður verið í boði og er fyrir leikskólakrakka. Þetta er 
sönglagadagskrá og truflar ekki sýningaráform mín.  

 

Vika 4   20.–26. febrúar 2012 

• Hugmyndavinna fyrir sýningu. 

• Fyrirspurn varðandi rannsóknarsjóð – lokaverkefni okkar námsleiðar á ekki 
möguleika að sækja í vegna 60 eininga takmarks. 

 

Vika 5–7  27. febrúar–18. mars 2012 

• Hugmynda- og rannsóknarvinna fyrir sýningu. 

• Staðsetning enn óljós en á Árbæjarsafni er möguleiki á rými í Líkn. Lítið herbergi en 
gæti verið spennandi. Árbæjarsafn heillar varðandi staðsetningu og þá aðstöðu og 
búnað sem þar er t.d. gæsla, safnkostur o.fl. 

 

 

V ika  8   19.–25. mars 2012 

• Hugmynda- og rannsóknarvinna fyrir sýningu. 

• Hitti Guðbrand í Árbæjarsafni og skoðaði rými sem gæti staðið til boða. Vonast til 
að það gangi eftir, myndi vilja vera þar. Sá fram á að önnur staðsetning yrði ekki í 
boði í nálægri framtíð. Langar til að drífa í þessu og sumaropnunin á safninu 
ákjósanlegur tími. 

 

V ika  9   26. mars–1. apríl 2012 

• Fundur með Eggerti í Háskólanum. Ráðfærði mig við hann varðandi efnisöflun og 
leyfi fyrir notkun efnis t.d. teikningar eftir Halldór Pétursson og Tryggva Magnússon. 

• Hugmynda- og rannsóknarvinna heldur áfram.  
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• Efnisöflun einnig hafin og skoðað hvar ég þarf að sækja leyfi fyrir notkun á ýmsu 
efni. 

 

V ika  10–12  1.–29. apríl 2012 

• Efnisöflun.  

• Ljósmyndataka víða, í mínu hverfi, í Austurbæjarskóla. 

• Tók upp hljóð og myndbönd af krumma. Myndbönd sennilega ekki nothæf. 

• Flutningur milli heimila – ákveðið hlé nauðsynlegt frá verkefni (seinni hluti 
aprílmánaðar). 

• Hitti Guðbrand í Árbæjarsafni og fór yfir hugmyndir. Mældi rými upp.  

 

V ika  13  30. apríl–6. maí 2012 

• Leyfi sótt hjá Vilborgu Dagbjartsdóttur. Pétri Halldórssyni, Tryggva Egilssyni og Hildi 
Helgu Sigurðardóttur. 

• Myndefni frá Jóa í Langagerði og Fjólu og Nonna í Hlíðunum f. krumma í borg. 

 

V ika  14  7. maí–13. maí 2012 

• Fundur með Eggert varðandi stöðu mála. Hann benti mér á nokkur atriði til að 
skoða. Umræða um hvort notkun málshátta um Guð og trúna væru erfiðir til 
umfjöllunar fyrir börn. Athuga hjá Guðbrandi. 

• Fyrirspurn send á Guðbrand varðandi opnunardagsetningu, sessur, gæru, um 
trúmál, lifandi viðburði og hvenær ég geti komið næst í rými. 

• Samtal við Kristinn hjá Náttúrufræðistofnun, tók niður ýmsar upplýsingar eftir honum. 
Sérstaklega varðandi laup. 

• Fékk útskorna krumma lánaða hjá Bjarna Þór Kristjánssyni. 

 

V ika  15  14.–20. maí 2012 

• Sýningarheiti ákveðið og merki fyrir sýningu. Sent á Guðbrand. 

• Gæruskinn útvegað. 

• Krossviðssmíði sett í gang. Teikningar sendar á Guðbrand. 

• Athugaði nokkra prentaðila. Tilboð fengin í prentun. 

• Upptökur hjá RÚV. Leyfi fyrir notkun. Samskipti við Bjarna sölustjóra. 

• Sendi umbeðnar teikningar á Pétur Halldórsson. 

• Ferð í Selvog og Heiðmörk að ná í efnivið fyrir laupinn. 

• Upplestur á sögum – Magga og Jón Pétur. 

• Bjó til gardínur. 

 

V ika  16  21.–27. maí 2012 

• Ákvað prentaðila.  

• Fór með uppstoppuðu og útskornu krumma í rýmið. Sem og hluti á herðatré og aðra 
hluti (t.d. skógrindur og gardínur) 

• Keypti sessur, teiknipappír og stand í Ikea. 

• Textavinna. Til yfirlestrar og tilbaka.  

• Kláraði veggspjöld. 
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Vika 17  28. maí–3. júní 2012 

• Lokahönd lögð á efni fyrir skjái. Ljóst að ég fæ ekki allar upptökur frá RÚV vegna 
tæknimanns sem er í fríi. Aðeins einn maður í lausamennsku sem sinnir því að flytja 
efni af gömlu spólunum yfir á stafrænt form. Sleppi upplestri Sigurðar og notast við 
upplestur Jóns Péturs. 

• Veggspjöld og annað sent í prentun.  

• Boðskort gert og sent rafrænt út. 

• Stofnaði Facebook-viðburð og sendi út boð þar. 

• Tók til texta og mynd fyrir Árbæjarsafn á Facebook og sendi á Guðbrand. 

• Uppsetning sýningu. Fékk heilmikla hjálp áfram frá Kristni smið og öðru starfsfólki 
Árbæjarsafns. Fékk t.d. vír og króka til að hengja upp. Jón Pétur, mamma og Kristín 
hjálpuðu líka mikið. 

• Kláraði uppsetningu á föstudegi. Eitt spjald gleymdist. Fæ það á laugardegi og 
hengi upp þá. Allt annað komið. 

• Undirbúningur fyrir opnun. Setti lakkrís í krukkur og keypti gos og glös til að bjóða 
upp á. 

• Opnun laugardaginn 2. júní. Gekk vel. Ágætis mæting. Sól og gott veður var bæði 
til happs enda skemmtilegra að opna þannig en hafði e.t.v. áhrif á mætingu. 

 

V ika  18  4.–10. júní 2012 

• Viðtal við Kristínu Heiðu Kristinsdóttur hjá Morgunblaðinu. 

• Hitti ljósmyndarann Styrmi frá Morgunblaðinu á sýningu sem tók myndir af mér og 
sýningu.  

• Fæ umfjöllun um sýningu í Morgunblaði sett á vefinn mbl.is. 

• Annar skjár bilar á sýningu. Athuga mismunandi diska en enda á að skipta út skjá 
fyrir annan sem ég fékk hjá hagnýtri meningarmiðlun. 

 

V ika  19–23  11. júní–15. júlí 2012 

 

• Hlé á vinnu við lokaverkefni. 

• Fór reglulega í safnið að fylgjast með sýningu og laga til. 

• Skipti einu sinni aftur um skjá.  

• Bætti við beinum í laupinn sem ég fékk úr steyptum laup fyrir norðan. 

 

V ika  24–26  16. júlí–29. júlí 2012 

 

• Fór yfir efni og undirbjó fyrir greinargerðarskrif. 

• Skoðaði eldri greinargerðir á skemman.is 

 

Vika 27  30. júlí–5. ágúst 2012  

 

• Átti gott spjall við Eggert varðandi greinargerð um rannsóknarspurningar og 
markmið. Tók niður athugasemdir sem komu sér vel. 

• Skrifaði niður punkta og alls konar minnisatriði fyrir greinargerð. 

• Skoðaði heimildir og náði í á bókasafni. 
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• Veikindi hjá fjölskyldu settu aðeins strik í reikninginn hvað vinnu varðar. 

 

V ika  28  6.–12. ágúst 2012 

 

• Veikindi höfðu áfram aðeins áhrif á vinnugetu. 

• Skrif fyrir lokaverkefni. 

• Áframhaldandi heimildaöflun fyrir ýmsa þætti.  

 

V ika  29  13.–19. ágúst 2012 

 

• Greinargerðarskrif og heimildavinna af fullum krafti. 

 

V ika  30  20.–26. ágúst 2012 

 

• Greinargerðarskrif og heimildavinna af fullum krafti. 

• Greinargerð fór í yfirlestur hjá Eggerti. 

• Fékk greinargerð til baka frá Eggerti með athugasemdum. 

• Kristín systir las líka yfir og gaf athugasemdir. 

• Vann efni fyrir viðauka, skannaði inn skissur og teikningar og fann til myndir. 

• Fór á sýningu að laga til og taka nokkrar myndir til viðbótar fyrir greinargerð. 

 

V ika  31  27. ágúst–2. september 2012 

 

• Unnið úr athugasemdum Eggerts og Kristínar. 

• Jón Pétur las yfir og hjálpaði mér með að lagfæra talmál í ákveðnum köflum. 

• Myndir settar inn. 

• Tók til efni fyrir viðauka áfram – verkefnadagbók o.fl. 

• Heimildaskrá unnin. 

• Sent í yfirlestur í lok viku hjá Eiríki, löggiltum skjalaþýðanda. 

• Lokaleiðréttingar og fínpússing. 

 

V ika  32  3.–9. september 2012 

 

• Greinargerð send í prentun og skilað inn í Háskóla Íslands. 
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Viðauki 2:  

Listi þeirra sem veittu mér leyfi fyrir notkun efnis: 

Bjarni Þór Kristjánsson, handverksmaður  

Bjarni Pétur Magnússon, sölufulltrúi safnaefnis RÚV 

Eggert Þór Bernharðssons, prófessor í menningarmiðlun við Háskóla Íslands 

Hildur Helga Sigurðardóttir, dóttir Sigurðar Bjarnasonar sendiherra og þingmanns 

Pétur Halldórsson, sonur Halldórs Péturssonar teiknara 

Tryggvi Egilsson, dóttursonur Tryggva Magnússonar teiknara 

Vilborg Dagbjartsdóttir, kennari og rithöfundur 

Þórunn Björnsdóttir, kórstjóri Skólakórs Kársness 
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Viðauki 3: Skissur af rými sýningar 
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Viðauki 4: Teikningar af rými sýningar 
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Viðauki 5: Ljósmyndir af sýningu 

    

       

      

              

Ljósmynd efst til hægri: Anna Katrín Hreinsdóttir (2012, ágúst). Í eigu Önnu Katrínar Hreinsdóttur. 

Aðrar ljósmyndir: Gerður Guðmundsdóttir (2012, ágúst). Eign höfundar. 
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Ljósmynd: Gerður Guðmundsdóttir (2012, ágúst). Eign höfundar. 

 

Ljósmynd: Styrmir Kári (2012, júní). Tekið af vef mbl.is: 
http://www.mbl.is/folk/frettir/2012/06/08/thu_ert_eins_og_ufinn_hrafnsungi/ 

 

Ljósmynd: Styrmir Kári (2012, júní). Tekið af vef mbl.is: 
http://www.mbl.is/folk/frettir/2012/06/08/thu_ert_eins_og_ufinn_hrafnsungi/ 
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Viðauki 6: Teikningar barna af sýningu 
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Viðauki 7: Mind-map skjöl frá vinnsluferli 

 

 



 81 

Viðauki 8: Texti til að kynna sýningu fyrir staðarhaldara 
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Viðauki 9: Kort af Árbæjarsafni og auglýsingu fyrir sumarstarf  

safnsins 2012 

 

 

 

 

 

 

Mynd af vef Árbæjarsafns: 

http://www.minjasafnreykjavikur.is/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekið af vef Árbæjarsafns: 

http://www.minjasafnreykjavikur.is/desk

topdefault.aspx/tabid-4205/ 
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Viðauki 10: Umfjöllun um sýningu af mbl.is og úr Morgunblaði  

 

Umfjöllun af mbl.is 8. júní 2012 

 Grein í Morgunblaðinu 8. júní 2012
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Viðauki 11: Boðskort á opnun sýningar 
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Viðauki 12: Sýning kynnt á Facebook 

 

 

 


