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Formáli 
 

„Hellisgerði – Ég man“ er verkefni sem byggir að miklu leyti á minningum fólks úr 

Hellisgerði. Um er að ræða sýningu sem haldin var í Hellisgerði, sumarið 2012, ásamt 

vefmiðlun í gegnum vefsíðuna www.hellisgerdi.wordpress.com.  

Þetta verkefni er lokaritgerð í meistaranámi í Hagnýtri menningarmiðlun við Sagnfræði – og 

heimspekideild Háskóla Íslands og er metin til 30 ECTS eininga. Verkefnið var unnið undir 

leiðsögn Guðbrands Benediktssonar og færi ég honum bestu þakkir fyrir góðar ábendingar og 

gott samstarf. 

Ég vil þakka Hafnarfjarðarbæ fyrir veittan fjárstyrk. Einnig vil ég þakka viðmælendum og 

þátttakendum rannsóknarinnar fyrir að deila minningum og upplifun sinni ásamt því góða 

fólki sem veitti mér aðstoð eða stuðning ferlinu. 

 

Vala Magnúsdóttir 

Ágúst 2012   
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1 Inngangur 
 

Einstaklingar búa yfir þeim eiginleika að skapa sér minningar frá ákveðnum tímabilum í lífi 

sínu sem þeir geta kallað fram þegar þörf þykir. Verkefnið „Hellisgerði – Ég man“ felur í sér 

rannsókn og söfnun munnlegra frásagna fólks af upplifun þess og minningum úr Hellisgerði í 

Hafnarfirði frá ýmsum tímum ásamt því að varpa ljósi á menningu og sögu garðsins, allt frá 

stofnun hans árið 1922 og fram til dagsins í dag. 

 Hellisgerði á sér mikla sögu og er rótgróið í menningu Hafnarfjarðarbæjar. Margir bæjarbúar 

og aðrir eiga sér minningar úr garðinum. Sjálf er höfundur Hafnfirðingur og alin upp í 

nágrenni við Hellisgerði þannig að garðurinn var nánast bakgarður á heimili höfundar í æsku. 

Ég man sjálf Hellisgerði í gegnum tíðina og á þaðan margar góðar og skemmtilegar 

minningar.   

Við verkefnið voru notaðar fjölbreyttar miðlunarleiðir. Fyrst og fremst er um sýningu að ræða 

í formi sýningarspjalda sem sett voru upp í Hellisgerði í Hafnarfirði, sumarið 2012, og svo 

vefmiðlun í gegnum heimasíðu. Umfjöllunarefnið eru minningar fólks úr Hellisgerði ásamt 

sögu og menningu staðarins. Viðfangsefnið sem tekið er fyrir hér eru ýmsir þættir í sambandi 

við rannsóknir og miðlun fyrir verkefnið „Hellisgerði – Ég man“. Skoðaðir eru þættir sem 

helst snúa að sýningum, hönnun og skipulagningu þeirra, almannarými, miðlunarleiðum, 

minningum, munnlegum frásögnum fólks og sögulegum heimildum. Þá er einnig ítarlega farið 

yfir framkvæmd á verkefninu í tengslum við sýninguna „Hellisgerði – Ég man“ og 

vefsíðugerð ásamt fleiru í tengslum við verkefnið. 
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2 Skrúðgarðurinn Hellisgerði 
 

Skrúðgarðurinn Hellisgerði er almenningsgarður í hjarta Hafnarfjarðarbæjar. Garðurinn 

stendur við Reykjavíkurveg, skammt upp af miðbænum. Hellisgerði er vaxinn upp úr 

hrauninu og er þekktur fyrir sérkennilegt landslag, miðhæðótt hraun og kletta. Þar er að finna 

djúpar hraungjótur og gróður sem hefur vaxið og dafnað í skjóli hraunsins1. Í garðinum er að 

finna mikinn fjölda trjátegunda, gróður og fuglalíf. Hér eru nokkrar myndir úr Hellisgerði. 

 

Mynd 1 Vala Magnúsdóttir: Í Hellisgerði 
                                                           
1 Einar E. Sæmundsen (2005, 2. maí). Íslenskir skemmtigarðar. Hellisgerði í Hafnarfirði. Morgunblaðið. 
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Hellisgerði varð til þann 15. mars 1922 að tilstuðlan Málfundarfélagsins Magna. Hugmyndin 

varð til um að setja upp blóma- og skemmtigarð sem yrði prýði fyrir Hafnarfjarðarbæ. 

Tilgangurinn var þríþættur:  

1. Að vera skemmtistaður þar sem bæjarbúar áttu kost á að njóta ánægju og hvíldar í 

tómstundum sínum. Þar yrði settur niður fjölskrúðugur gróður, innlend og erlend 

blóm ásamt ýmsum trjátegundum. 

2. Að vekja áhuga bæjarbúa á blómum og trjárækt.  

3. Að stofna nefnd innan málfundarfélagsins sem hafði það hlutverk að finna góðan og 

heppilegan stað fyrir skrúðgarðinn, sækja um leyfi frá bæjaryfirvöldum og hrinda 

hugmyndinni í framkvæmd. Með því yrðu óraskaðar minjar um hið sérkennilega 

bæjarstæði Hafnarfjarðar geymt2.  

Haustið 1922 fór Málfundarfélagið Magni 

á leit við bæjarstjórn að fá land 

Hellisgerðis, það er svæðið í kringum 

Fjarðarhelli. Leyfið fékkst og í maí 1923 

afhenti bæjarstjórn Hafnarfjarðar félaginu 

landsvæði í og umhverfis Hellisgerði3. Í 

upphafi var um þúsund íslenskum 

trjáplöntum plantað í garðinn. Fyrstu 

plönturnar voru birki og reynir sem 

gróðursett voru þann 18. maí 19244. 

Hellisgerði var girt af með girðingu og ræktun plantna hófst.  Garðurinn var lokaður 

almenningi. Sumarið 1927 og fyrstu áratugina var Hellisgerði einungis opnað almenningi á 

sunnudögum. Síðar var garðurinn opnaður alla daga á sumrin. Á þessum tímum klæddu 

bæjarbúar og aðrir sig upp í sparifötin áður en haldið var í skemmtigarðinn Hellisgerði. Í 

seinni tíð hefur garðurinn verið opinn almenningi, alla daga og allan ársins hring.  

Í kringum 1942 var ákveðið að gera tjörn og gosbrunn í dýpstu gjótu garðsins. Útgerðarfélög 

og einstaklingar lögðu fram fjárframlög við framkvæmdina. Styttan í gosbrunninum er eftir 

Ásmund Sveinsson og heitir „Yngsti veiðimaðurinn“. Hún er af litlum dreng sem heldur á 

                                                           
2
 Hellisgerði í Hafnarfirði. (1955, júlí). Skinfaxi, bls. 66-67. 

3 Hellisgerði í Hafnarfirði. (1955, júlí). Skinfaxi, bls. 66-67. 
4 Afmælishátíð Magna í Hafnarfirði. (1946, júlí). Fálkinn, bls. 14. 

Mynd 2 Byggðasafn Hafnarfjarðar: Jónsmessuhátíð 1923 í 
Hellisgerði 
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fiski. Brjóstmynd af Bjarna riddara Sívertsen sem stendur í Hellisgerði var gjöf frá tveimur 

útgerðafélögum til Málfundarfélagsins Magna. Styttan, sem gerð var af Ríkharði Jónssyni, var 

afhjúpuð árið 1950. Bjarni riddari Sívertsen hefur stundum verið kallaður faðir Hafnarfjarðar 

en hann var athafnamikill verslunarmaður sem búsettur var 

í Hafnarfirði. Líklegt þykir að hann hafi verið sá fyrsti til 

þess að gera tilraunir með trjárækt í Hafnarfirði. Árið 1813 

flutti hann um 500 plöntur frá Skotlandi og gróðursetti 

víðsvegar um Hafnarfjörð, þar af voru nokkrar plöntur í 

kringum Fjarðarhelli í Hellisgerði5. 

Á 80 ára afmæli Hafnarfjarðarbæjar, þann 1. júní 1988, 

afhenti Málfundarfélagið Magni Hellisgerði bænum að gjöf. 

Í dag er Hellisgerði í umsjá garðyrkjustjóra Hafnarfjarðar-

bæjar6. Hér á eftir sést teiknaður uppdráttur7 af Hellisgerði 

frá því fyrir 1960. Þetta er eini uppdrátturinn sem til er af 

garðinum í eigu Hafnarfjarðarbæjar. 

  

                                                           
5 Jónatan Garðarsson (2012, apríl). Hellisgerði. Hraunvinir, umhverfissamtök í Hafnarfirði, Garðabæ og 
Álftanesi. Sótt þann 14. júní 2012 af: http://www.hraunavinir.net/2012/04/hellisgerdi-einstok-perla-i-
hraunlandslagi/ 
6 Hafnarfjarðarbær (2007). Gestir og gangandi. Sótt 9. ágúst 2012 af: http://vefur.hafnarfjordur.is/  
7
 Uppdráttur af Hellisgerði sem gerður var af teiknistofu Jóns Björnssonar, landlagsarkitekts. Uppdráttinn gerði 

Hrólfur Sigurðsson sem er frá því fyrir árið 1960. Uppdrátturinn er í eigu Hafnarfjarðarbæjar. 

Mynd 3 Byggðasafn Hafnarfjarðar: 
Afhjúpun styttunnar af Bjarna 
Sívertsen 1950. 

Mynd 4 Hafnarfjarðarbær: Uppdráttur af Hellisgerði frá því fyrir 1960 
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Fjölmargir gestir hafa heimsótt Hellisgerði í gegnum tíðina og fjöldi fólks sækir garðinn allt 

árið um kring. Um er að ræða bæði einstaklinga, pör og fjölskyldur, innlenda og erlenda 

ferðamenn, skóla- og leikskólahópa víðsvegar af 

höfuðborgarsvæðinu ásamt ýmsum öðrum hópum. 

Þangað kemur fólk til þess að eiga góða stund og njóta 

garðsins eða sækja skemmtanir. Í gegnum tíðina hafa 

verið haldnar ýmsar skemmtanir og viðburðir í 

Hellisgerði. Má til dæmis nefna 17. júní hátíðarhöld, 

jólaskemmtanir, leiksýningar, tónleika, álfagöngur, 

listsýningar og fleira. Þá ber einnig að nefna hina 

svokölluðu Jónsmessuhátíð sem haldin var árlega í 

Hellisgerði, frá  árunum 1936 til 1960.   

Hellisgerði er einstök náttúruperla sem á sér djúpar og sögulegar rætur í menningu 

Hafnarfjarðarbæjar. Hellisgerði hefur ávallt skipað sérstakan sess í hugum Hafnfirðinga og 

hægt er að tala um félagslegt minni í hugum margra bæjarbúa og annarra sem sótt hafa 

garðinn í gegnum tíðina. Þetta er sameiginlegt minni fólks úr fortíð vegna félagslegra áhrifa 

og getur verið bundið ákveðnu landsvæði eða stað8, í þessu tilfelli Hellisgerði. Fjöldi fólks á 

sér sameiginlegar minningar frá hinum ýmsu 

skemmtunum og hátíðarhöldum úr garðinum. 

Hellisgerði var lengi stolt Hafnfirðinga enda glæsilegur 

                                                           
8 Steinunn Kristjánsdóttir (2004, bls. 54). Sameiginlegt og félagslegt minni í fortíð og nútíð. Ritið, 2, 51-64. 

 

Mynd 5 Byggðasafn Hafnarfjarðar: Í Hellisgerði 

Mynd 7 Byggðasafn Hafnarfjarðar: Í Hellisgerði Mynd 6 Byggðasafn Hafnarfjarðar: 
Karlakórinn Þrestir syngja í Hellisgerði 
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skrúðgarður og á margan hátt sérstakur. Í dag tala margir um að garðurinn sé best geymda 

leyndarmál Hafnarfjarðar og virðist mörgum sem að minni meðvitund ríki um tilvist hans á 

meðal fólks. Þangað kemur þó breiður hópur gesta enn í dag og allt árið um kring. Oft er það 

svo að Hellisgerði er sá staður sem að Hafnfirðingar leiða gesti sína á þegar þeir eru að sýna 

þeim bæinn og nýtur garðurinn enn vinsælda jafnt hjá ungum sem öldruðum. 

3 Verkefnið „Hellisgerði – Ég man“ 
 

Verkefnið „Hellisgerði – Ég man“ er fjölbreytt miðlunarverkefni. Það er fyrst og fremst 

sýning á sýningarspjöldum og vefmiðlun. Notast er við rannsóknargögn sem aflað hefur verið 

með ýmsum hætti, svo sem innsendum texta og minningum fólks, munnlegum heimildum, 

ljósmyndum og heimildum úr tímaritum sem tengjast menningu og sögu Hellisgerðis. Nánar 

er fjallað um rannsóknargögn á bakvið sýninguna í kafla 7 Efnisöflun.   

 

3.1 Markmið verkefnisins 
 

Sýningin „Hellisgerði – Ég man“ miðlar minningum fólks í gegnum texta og ljósmyndir á 

sýningarspjöldum. Spjöldin tengjast vefsíðu sýningarinnar sem inniheldur sögu Hellisgerðis 

og minningar fólks úr garðinum ásamt öðru efni. Sýningarspjöldin og vefsíðan vinna saman 

og eru ætluð að vera upplýsandi og fræðandi fyrir gesti þar sem innihald beggja segir sögur af 

upplifun fólks á ýmsum aldri úr Hellisgerði. Meginmarkmið sýningarinnar eru:  

• Að efla vitund bæjarbúa og annarra um skrúðgarðinn Hellisgerði.  

• Að fá sýn á upplifun fólks sem hefur heimsótt garðinn í gegnum tíðina. 

• Að miðla fjölbreyttum minningum fólks og ljósmyndum úr Hellisgerði. 

• Að ýta undir ímyndunarafl gesta. 

• Að skapa nýjar minningar. 

Með því að setja upp sýninguna sjálfa í almenningsgarði Hafnfirðinga má segja að verið sé að  

endurvekja minningar fólks í því upprunalega umhverfi sem þær áttu sér stað. Það styður við 

öll helstu markmið sýningarinnar.    
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3. 2 Markhópur 
 

Í Hellisgerði kemur fólk á öllum aldri. Eins og áður segir er um að ræða fjölskyldur, pör, 

einstaklinga, unglinga, börn og skólahópa, leikskólahópa, innlenda og erlenda ferðamenn og 

fleiri hópa. Mikilvægt er að skilgreina markhóp sýningar í upphafi og koma til móts við áhuga 

og þarfir hans. Sýningin þarf að vera hönnuð með tilliti til markhópsins en einnig vekja áhuga 

og forvitni hjá öðrum gestum. Viðfangsefnið þarf að vera vel valið þannig að það vekji áhuga 

fólks á því9. 

Markhópur sýningarinnar „Hellisgerði – Ég man“ eru ungir sem aldnir Íslendingar þannig að 

sýningin höfðar í raun til allra aldurshópa.  

Meðvituð ákvörðun var tekin í upphafi að markhópurinn yrði íslenskur þar sem texti á 

sýningarspjöldum yrði eingöngu skrifaður á íslensku en ekki á erlendu tungumáli. Aðal 

ástæða þess var stærð sýningarspjaldanna því takmörk voru fyrir hve mikið efni kæmist á 

hvert spjald. Einnig réðist ákvörðunin af fjármagni, fjölda skilta og fjölda minninga á 

spjöldunum. Í tengslum við skilgreiningu markhópsins má einnig velta því fyrir sér hvort að 

sýningin höfði frekar til eldra fólks úr Hafnarfirði sem á sér minningar úr Hellisgerði heldur 

en til dæmis barna. Það er alls óvíst en sýningunni er ætlað að ýta undir minningar eða 

ímyndunarafl gesta ásamt því að skapa nýjar minningar. Börn á sýningunni sem eru á 

skólaaldri hafa meðal annars gert sér upp ratleiki til þess að finna þá staði í Hellisgerði sem 

getið er um í minningarbrotum á sýningarspjöldunum. Það má því gera ráð fyrir að sýningin 

vekji áhuga hjá flestum á ýmsum aldri þó ekki sé hægt að alhæfa um slíkt. Gestir sem sækja 

sýninguna eiga væntanlega margir sjálfir einhverjar minningar úr garðinum. Því mun efni 

sýningarinnar höfða til flestra, en sýningin beinist fyrst og fremst að Hafnfirðingum en á fullt 

erindi við alla íslenska gesti garðsins.  

  

                                                           
9
 Ambrose, T. og Paine, C. (1998, bls. 100-101). Grunnatriði safnastarfs. Fyrra hefti, Þjónusta – sýningar- 

safngripir (Helgi M. Sigurðsson þýddi). Reykjavík: Árbæjarsafn og Ljósmyndasafn Reykjavíkur. (Upphaflega 
gefið út 1993).    



12 
 
 

4 Sýning og hönnun  
 

Hugtakið sýning er hægt að skilgreina á margan hátt. Almennur skilningur á sýningu er 

skipulögð framsetning og kynning á sýningarefni eða hlutum. Sýningar eiga sér yfirleitt stað 

innan safna eða í sýningarsölum en geta einnig verið í almannarými eða á öðrum stöðum. 

Sýning er sett upp í einhverjum ákveðnum tilgangi þar sem reynt er að hafa áhrif á 

sýningargesti á tiltekin hátt. Lykilatriðið er að sýningin sé vel ígrunduð og feli í sér tilraun til 

þess að miðla og skýra frá efni ásamt því að skapa aðstæður þar sem sýningargestir geta 

brugðist við og lært af sýningunni10.  

Ef horft er til safna og safnastarfs þá snýr það oft að sýningum, svo sem sögusýningum. Safn 

er skilgreint samkvæmt 4. gr. safnalaga, nr. 106, 2001 sem „stofnun, opin almenningi, sem 

hefur það hlutverk að safna heimildum um manninn, sögu hans, umhverfi og náttúru landsins, 

standa vörð um þær, rannsaka, miðla upplýsingum og hafa þær til sýnis svo að þær megi 

nýtast til rannsókna, fræðslu og skemmtunar“11. Setur eða safnvísir er hins vegar stofnun sem 

uppfyllir einungis hluta ákvæðis í 4. gr. safnalaga. Sýning er stofnun þar sem helst er um að 

ræða lifandi miðlun. Á Íslandi hefur verið töluverð gróska í safna- og sýningageiranum 

undanfarin ár og hafa söfn, setur og sérsýningar verið í sókn. Menningartengd ferðaþjónusta 

hefur tengst mörgum áhugaverðum sýningum sem dregur að sér ferðamenn12 á áfangastaði.  

Þegar verið er að huga að sýningu, hvort sem er á safni eða annarsstaðar, þarf í upphafi að 

ákveða viðfangsefni sýningarinnar. Sýningar geta verið eftirfarandi: 

1. Vekjandi sýning, það er sýning á munum sem eru fallegir eða veita innblástur og reynt 

er að fá gesti til þess að velta vöngum yfir efni sýningarinnar. 

2. Frásagnarsýning, þar sem reynt er að segja sögu og fræða gesti eða kenna þeim 

eitthvað.  

3. Endurgerðarsýning, þar sem búin er til sviðsmynd, annaðhvort raunveruleg eða 

ímynduð. 

                                                           
10 Lackey, L. M. (2008, bls. 34). What is Exhibition For? Considering the Purposes of Art Display in a Saturday 
Art School Context.  Art Education, 61 (4), 33-39. 
11

 Alþingi (2012). Safnalög 2001, nr. 106 31. maí. 
12 Eggert Þór Bernharðsson (2008). Ferð til fortíðar. Sögusýningar á Íslandi – Hverju er miðlað og hvernig? Í 
Guðbrandur Benediktsson og Guðni Th. Jóhannesson, Hvað er sagnfræði? Rannsóknir og miðlun (bls. 146-160). 
Reykjavík: Skrudda.  
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4. Flokkuð sýning, þar sem skyldum munum er raðað saman með mjög lítilli túlkun, til 

dæmis eftir tímabilum. 

5. Sýnigeymslur, þar sem hafðar eru opnar geymslur og allir munir á safni eru til sýnis. 

6. Uppgötvunarsýning, þar sem ekkert heildarskipurlag er á sýningunni heldur eru gestir 

hvattir til að gera sínar eigin uppgötvanir13. 

Samtíminn verður fljótt að fortíð. Oft er talað um að varðveita þekkingu á meðan hún stendur 

og á meðan núlifandi fólk man hlutina. Það sama á við um minningar fólks. Sýningin 

„Hellisgerði – Ég man“ er frásagnarsýning sem að byggir á rannsóknarvinnu sem snýr að 

öflun heimilda. Við rannsóknir og öflun upplýsinga fyrir sýningar er almennt og oftast notast 

við ljósmyndir, myndbandsupptökur, heimildir eða söguleg gögn, viðtöl og vettvangsferðir. 

Það þarf að gefa sér góðan tíma til nauðsynlegra rannsókna og heimildarvinnu. Þegar hugað er 

að uppsetningu sýningar verður markmiðið með sýningunni að vera skýrt. Hvað á sýningin að 

gera? Á hún að segja sögu, sýna fallega hluti eða eitthvað annað? Fyrir hverja er hún? 

Hvernig á að koma efni á framfæri og á hvaða hátt? Hvað skal segja og hvernig skal segja 

það? Það verður því að vera ljóst strax í upphafi fyrir hverja sýningin er ætluð og hvert eigi að 

stefna14. Þær aðferðir sem notaðar voru við öflun upplýsinga og efnis fyrir „Hellisgerði – Ég 

man“ voru margþættar. Í fyrsta lagi það sem snéri að frásögnum fólks, í öðru lagi ljósmyndum 

og í þriðja lagi heimildarefni fyrir vefsíðu. Nánar er fjallað um þetta í kafla 7 Efnisöflun.  

Hönnun sýninga, hvort sem um ræðir sýningu á safni eða annarsstaðar, snýst um 

skipulagningu, aðferðir og þá framkvæmd sem snýr að frásagnarformi og/eða sjónrænni 

framsetningu. Velgengi og árangur sýningar byggist á smekkvísi, uppsetningu á hlutum og 

því sambandi sem skapast á milli gesta sýningarinnar og efni hennar. Hægt er að segja að 

hönnun sýningar snúist að mörgu leyti um list, arkitektúr og miðlun. Sýningar geta verið 

hannaðar til skemmri tíma eða lengri en einnig sem farandssýningar15. Strax í upphafi var 

ákveðið að miðla efni í gegnum sýningarspjöld og á vefsíðu. Efni sýningarinnar sjálfrar 

byggist á minningum fólks og ljósmyndum. Vefmiðlun á vefsíðu byggir á sögu garðsins og 

minningum fólks. Í köflum 9-12 er farið nánar yfir hönnun á sýningarspjöldum og skiltum 

sýningarinnar ásamt hönnun á vefsíðunni „Hellisgerði – Ég man“. 

                                                           
13 Ambrose, T. og Paine, C. (1993/1998, bls. 102-103). 
14

 Ambrose, T. og Paine, C. (1993/1998, bls. 103-113).  
15 Bertron, A., Schwarz, U. & Frey, C. (2006). Designing exhibitions/Ausstellungen entwerfen. Basel: 
Birkhäuser-Publishers for Architecture. 
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5 Miðlun á áfangastöðum og almannarými 
 

Samkeppni áfangastaða er mikil og hörð í ferðaþjónustugeiranum. Ef horft er til 

ferðaþjónustunnar getur miðlun áfangastaða verið með ýmsu móti svo sem vefmiðlun, 

sýningarskilti og fleira. Hlutverk miðlunar er að gera fólk betur meðvitað um þá staði sem það 

heimsækir, efla þekkingu þess og auka skilning á sögu eða umhverfi ásamt því að að virkja 

áhuga sem leiðir til aukinnar ánægju. Þetta felur í sér þrjú megin markmið. Í fyrsta lagi að 

fræða fólk um þann stað sem það heimsækir. Í öðru lagi að skapa ánægjulega upplifun fyrir 

gesti og jafnvel eitthvert skemmtigildi. Í þriðja lagi að efla virðingu gesta og umhyggju fyrir 

menningararfi. Þessi markmið skapa ákveðinn ramma til þess að meta og kanna mikilvægi 

miðlunar á áfangastöðum16. Með fræðslu skapast sér tækifæri til þess að koma fortíðinni á 

framfæri við gesti í þeirri von um að auka skilning þeirra á því efni sem verið er að kynna 

ásamt því að efla upplifun gesta á efninu og því umhverfi sem þeir eru í. Mikilvægt er að huga 

að skemmtigildinu með því að hjálpa gestum að njóta og skilja þann áfangastað sem þeir 

heimsækja, til dæmis með því að miðla náttúru, menningu og sögu staðarins17.   

Ýmis miðlun á sér oft stað í almannarými. Almannarými er það rými sem að almenningur 

kemur saman og þarf ekki að greiða aðgengi að. Segja má að það sé einskonar félagslegt rými 

og undir það flokkast til að mynda torg í bæjum og borgum, götur, almenningsgarðar, náttúra, 

manngert umhverfi og fleira18. List í almannarými er umræða sem tengist óhjákvæmilega 

umræðunni um almannarými, hvort sem að list í almannarými sé túlkuð sem „list á 

almannafæri“, „list sem skapar almannarými“, „list í þágu almennings“ eða hver önnur 

skipulögð framsetning sem tengir saman orðin almannarými og list19. List í almannarými vísar 

til listsköpunar, til skamms eða langs tíma, sem á sér stað á opinberum vettvangi í 

almannarými. Þetta er sjónræn framkvæmd á þann hátt að hún felur í sér ákveðna 

samþættingu, gefur tiltekna mynd eða lýsir einhverju, miðlar einhverri sýn,  hugsjón, ímynd 

eða rými. List í almannarými fer sívaxandi og er mjög fjölbreytt. Sem dæmi má nefna 

myndlist, margmiðlun, höggmyndir, hönnun, arkitektúr, sýningar, gjörningar eða annar 

                                                           
16

 Timothy, D. J. og Boyd S.W. (2003, bls. 197). Heritage Tourism. London: Pearson Educaion Limited.   
17 Timothy, D. J. og Boyd S.W. (2003, bls. 197-198, 202).   
18 Zebracki, M., Vaart, R. og Aalst, I. (2010, bls. 786). Deconstructing public artopia: Situating public-art claims 
within practice. Geoforum, 41 (5), 786-795. 
19 Deutsche, R. (1998). The Question of „Public Space“. The Photography Institute. Sótt 20. ágúst 2012 af: 
http://thephotographyinstitute.org/journals/1998/rosalyn_deutsche.html 
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listaflutningur20. List í almannarými hefur löngum verið þekkt og er orðið mikilvægur og 

útbreiddur áhrifavaldur í borgum og bæjum nútímans. 

Hellisgerði er áfangastaður sem bæjarbúar, ferðamenn og aðrir gestir sækja. Í Hellisgerði fara 

flestir til þess að njóta garðsins eða sækja viðburði. „Hellisgerði – Ég man“ er útisýning í 

almannarými, staðsett í almenningsgarðinum Hellisgerði. Þar sem um sýningu í almannarými 

er að ræða má gera ráð fyrir að meirihluti gesta í Hellisgerði rekist óvænt á sýninguna, sem 

þar er staðsett sumarið 2012, fremur en að mæta gagngert til þess að skoða sýninguna. Því er 

mikilvægt að efni sýningaspjaldanna, hönnun og útlit sé aðlaðandi og vekji forvitni hjá 

gestum garðsins þannig að þeir stoppi við sýninguna.  

Verkefnið „Hellisgerði – Ég man“ byggir að mestu leyti á ópersónlegri miðlun í gegnum skilti 

og vefmiðlun. Flestar miðlunarleiðir er hægt að flokka í tvo meginflokka eða í báða, það er 

persónlega eða ópersónulega miðlun. Persónuleg miðlun er einstaklingur sem miðlar 

upplýsingum til gesta. Ópersónuleg miðlun getur verið einhverskonar búnaður eða 

uppstillingar sem krefjast ekki aðkomu einstaklinga til þess að koma upplýsingum á 

framfæri21. Persónleg miðlun var notuð í leiðsögn22 í Hellisgerði en leiðsögn er eitt algengasta 

form persónlegrar miðlunar þar sem farið er í göngur eða lestar- og vagnferðir með leiðsögn. 

Þegar notast er við ópersónlega miðlun á áfangastöðum felur hún oft í sér sjónræna 

framsetningu eða hljóðbúnað. Miðlun á textaformi er einnig algeng, svo sem bæklingar, 

leiðbeiningar, merkisspjöld og kort. Skilti eru eitt algengasta form miðlunar á áfangastöðum. 

Miðlun í gegnum skilti býður upp á efni sem að hægt er að skoða við hvert stopp meðfram 

göngustígum eða leiðum. Ljósmyndir eða kort á skiltum geta fangað athygli fólks og hjálpað 

til við að koma mikilvægu efni á framfæri. Skilti verða að vera gerð úr endingargóðu efni sem 

getur staðið af sér misjafnt veðurfar og þola viðkomu gesta. Sýningarpjöld eru mikið notuð á 

sýningum utandyra. Þau eru oftast spjöld sem innihalda texta ásamt ljósmyndum, kortum eða 

annarri myndrænni framsetningu og eru stundum í listrænum stíl. Markmið með 

sýningarspjöldum er að skapa almenna kynningu, stefnumörkun og yfirsýn á ákveðnu efni23.    

Miðlun í almannarými er að finna á ýmsum stöðum hérlendis. Til dæmis má finna ýmis 

fræðsluskilti í miðbæ Reykjavíkur, Hafnarfirði og öðrum bæjarfélögum. Slík skilti innihalda 

                                                           
20 Zebracki, M., Vaart, R. og Aalst, I. (2010, bls. 786). 
21

 Timothy, D. J. og Boyd S.W. (2003, bls. 218). 
22

 Í kafla 14.5 Leiðsögn er fjallað nánar um leiðsögn í Hellisgerði. Handrit af leiðsögn má sjá nánar í Viðauka 9 
Handrit fyrir leiðsögn í Hellisgerði.  
23 Timothy, D. J. og Boyd S.W. (2003, bls. 218-222).  
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yfirleitt upplýsingar og fræðsluefni um viðkomandi áfangastað, oftast í formi texta, ljósmynda 

eða korta. Haldnar hafa verið ýmsar útisýningar sem miðla texta og/eða ljósmyndum í 

gegnum sýningarspjöld og skilti líkt og „Hellisgerði – Ég man“ en dæmi um nokkrar eru 

nefndar hér á eftir.  

Ljósmyndasafn Reykjavíkur hélt afmælissýningu Ljósmyndasafnsins sumarið 2006 sem 

nefnist „Miðbær í myndum – Reykjavík í 100 ár“. Þetta var útsýning sem haldin var víðsvegar 

um miðbæ Reykjavíkur, nánar tiltekið á Lækjartorgi, Austurvelli og í Fógetagarðinum. Á 

sýningunni voru sextíu sýningarspjöld með rúmlega sjötíu ljósmyndum sem spanna hundrað 

ára tímabil í sögu Reykjavíkur. Á hverjum stað voru hafðar myndir sem að gerðust á 

svipuðum slóðum og staðsetning sýningarspjaldanna þannig að hægt var að bera saman 

myndirnar og umhverfið sem þær voru í. Hugmyndin með sýningunni var að færa myndeign 

Ljósmyndsafns Reykjavíkur nær íbúum og gestum borgarinnar og bjóða upp á 

ljósmyndaveislu í tilefni 25 ára afmæli safnsins og jafnframt á 220 ára afmæli 

Reykjavíkurborgar24. Á meðan sýningunni stóð var boðið upp á gönguferðir um miðbæinn 

með leiðsögn á vegum menningarstofnana í Reykjavík ásamt því að skoða sýninguna25.  

Í júní 2008 opnaði ljósmyndasýningin 

„Gamla Akureyri“ á Ráðshústorginu á 

Akureyri. Um er að ræða útisýningu sem að 

Hermann Arason setti saman í samvinnu við 

Minjasafnið á Akureyri en sýningin var 

hluti af dagskrá Listasumars 2008 á 

Akureyri. Á torgið voru sett skilti með 

sýningarspjöldum sem innihéldu gamlar 

myndir af mannlífi á Akureyri. Myndirnar á 

sýningunni voru teknar á árunum 1920 og 

fram yfir 1950. Með sýningunni var hægt að 

sjá hvernig bærinn hafði þróast í aldanna rás26. 

                                                           
24

 Þormóður Dagsson (2006, 16. maí). Sauðfé á beit á Austurvelli. Ljósmyndun/Afmælissýning Ljósmyndasafns 
Reykjavíkur í miðborginni. Morgunblaðið. Sótt 19. ágúst 2012 af: http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1082433/ 
25 Myndir á miðbæjargöngu (2006, 22. júní). Morgunblaðið. Sótt 19. ágúst 2012 af: 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1089343/ 
26 Gamla Akureyri (2008, 25. júní). Akureyri.is. Sótt 19. ágúst 2012 af: 
http://www.akureyri.is/is/ibuagatt/frettir/gamla-akureyri  

Mynd 8 Akureyri.is: Sýningin „Gamla Akureyri“ á 
Ráðhústorginu á Akureyri 
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Á Eskifirði og í nágrenni  við bæinn voru settar 

upp tvær útisýningar sumarið 2012. 

Sýningarnar voru settar saman af „vinum 

Eskifjarðar“ en á bakvið nafnið standa tveir 

einstaklingar. Sýningarnar eru báðar unnar í 

samvinnu við Menningarráð Austurlands. Fyrri 

sýningin nefnist „Ganga um gamlar slóðir“. 

Hún samanstendur af sýningarspjöldum á sex 

útisvæðum á Eskifirði sem innihalda frásagnir í 

formi texta og ljósmynda. Markmið sýningar-

innar er að vera upplýsandi og skemmtileg þar 

sem að sýningargestir fá leiðsögn um gamlar 

slóðir, byggingar, mannlíf og menningu. 

Gestum sýningarinnar gefst tækifæri á að 

upplifa gamla tíma og einnig er hægt að nýta 

frásagnir í formi hljóðs í gegnum mp3 spilara. 

Sýningarskrá innihélt nákvæmar staðsetningar á sýningarspjöldunum en einnig var hægt að 

sækja GPS tölur fyrir þær27.  

Seinni sýningin nefnist „Hvalstöðin á Svína-

skála“ og er ljósmyndasýning. Sýningin sýnir 

hvalstöðina og starfsemi hennar á Svínaskála 

eins og hún var um árið 1900. Sýningarspjöldin 

samanstanda af átta ljósmyndum. Þau eru 

staðsett þar sem hvalstöðin stóð áður á sínum 

tíma. Hugmyndin með sýningunni er að gestir 

geti skoðað ummerki eftir starfsemina, borið 

saman landslag og kennileiti í því umhverfi sem 

þeir eru staddir28.  

                                                                                                                                                                                     
Mynd af vefsíðu Akureyri.is er birt með leyfi akureyri.is. 
27

 Tvær útisýningar á Eskifirði (2012, 4. júlí). Fjarðarbyggð.is. Sótt 19. ágúst 2012 af: 
http://fjardabyggd.is/Forsida/Itarlegrifrettir/3758 
Mynd af vefsíðu Fjarðarbyggð.is er birt með leyfi vinum Eskifjarðar. 

Mynd 9 Fjarðarbyggð.is: Sýningin „Ganga um gamlar 
slóðir“ 

Mynd 10 Fjarðarbyggð.is: Sýningin „Hvalstöðin á 
Svínaskála“ 
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Um list og sýningar í almannarými er stundum deilt og oft talað um að verið sé að færa 

myndir eða verk úr listrýminu á söfnum og í almannarými. Álitamál geta komið upp varðandi 

viðfangsefni eða útlit verka þar sem fólk hefur mismunandi smekk og verk geta jafnvel 

misboðið sumu fólki. Almannarými eða hugtökin „almenningur eða opinber“ fela í sér 

lýðræðislega merkingu í huga fólks og gefur í skyn hugtök eins og „hreinskilni“, „aðgengi“, 

„þátttaka“, og „ábyrgð“. Umfjöllun um list í almannarými snýst þess vegna ekki einungis um 

staðsetningu heldur kemur inn á lýðræðið. Því er spurningin hvort að list sem sýnd er í 

almannarými sé fyrir fólkið og hvort verkið hvetji fólk til þátttöku29. Í maí 2005 birtist grein í 

Morgunblaðinu þar sem er sagt frá því að stjórnmálamaður og þáverandi forseti Alþingis 

sendi þáverandi borgarstjóra bréf þess efnis að honum finndist óviðeigandi að grófum og 

fyrirferðarmiklum steinstöplum væri stillt upp á Austurvelli vegna sýninga þar. Hann bað um 

að sýningum yrði hætt á Austurvelli. Ekki var orðið við beiðni hans30 en málið sýnir að list í 

almannarými getur orðið umdeilanleg og oft á einhvern hátt pólitísk. Almannarými geta því 

reynst viðkvæmur vettvangur fyrir sýningar þótt í mörgum tilfellum vekji þær athygli og 

ánægju á meðal gesta.    

  

6 Að vinna með minningar 
 

Sýningin „Hellisgerði – Ég man“ byggir á minningum fólks úr Hellisgerði eins og áður segir. 

Minni er ákveðið hugtak sem finna má í ýmsum fræðigreinum. Undanfarna áratugi hafa 

fræðimenn í sagnfræði veitt minni meiri athygli í rannsóknum sínum. Áður fyrr voru slík 

fræði á vegum félags- og sálfræðinga. Steinunn Kristjánsdóttir (2004, bls. 52-53) skilgreinir 

minni og minningar á eftirfarandi hátt:  

“Minni (það að muna) á sér margvíslegar birtingarmyndir. Það getur verið óáþreifanlegt, t.d. 

það sem eftir lifir af atburði í huga einstaklingsins eða hóps fólks, jafn sem áþreifanlegt, þar 

                                                                                                                                                                                     
28

 Tvær útisýningar á Eskifirði (2012, 4. júlí). Fjarðarbyggð.is. Sótt 19. ágúst 2012 af: 
http://fjardabyggd.is/Forsida/Itarlegrifrettir/3758 . Mynd af vefsíðu Fjarðarbyggð.is og birt með leyfi vinum 
Eskifjarðar 
29 Deutsche, R. (1998). The Question of „Public Space“. The Photography Institute. 
30 Ekki hætt við að setja upp ljósmyndasýningu á Austurvelli í sumar (2005, 31. maí). Morgunblaðið. Sótt 28. 
ágúst 2012 af: 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2005/05/31/ekki_haett_vid_ad_setja_upp_ljosmyndasyningu_a_aust/ 
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sem það birtist efnislega í því sem manneskjan hefur meðvitað eða ómeðvitað skilið eftir sig. 

Minningar (það sem er munað) eru oft hverfular, jafnvel síbreytilegar en eins og sálfræðingar 

hafa bent á býr minni mannsins til og endurbyggir (e.reconstruct) frekar en endurheimtir (e. 

retrieve) liðna atburði”31.  

Í dag er stuðst við minnið í margvíslegum fræðum og er hægt að skilgreina minni í 

eftirfarandi fjóra þætti:  

• Einstaklingsminni (e. Individual memory). Með einstaklingsminni er átt við þá atburði 

sem gerast í lífi einstaklingsins og segja má að sé saga einstaklingsins. 

• Sögulegt minni (e. Historical memory). Sögulegt minni er sagan sjálf eins og hún er 

skráð.  

• Sameiginlegt minni (e. Collective memory). Það byggist á minni hóps af fólki vegna 

atburðar sem það verður fyrir vegna sameiginlegra aðstæðna. Oft hefur sameiginlegt 

minni mikla þýðingu fyrir söfn og menningararf.  

• Félagslegt minni (e. Social memory). Það er sameiginlegt minni fólks vegna 

félagslegra áhrifa, oft úr fortíð sem berst á milli manna í tíma. Félagslega minnið hefur 

oft áhrif á sjálfsmynd hópa og pólitísk markmið. Það tengist oft nafngreiningu staða, 

landsvæða, hluta og manna með skírskotun til fortíðar. Félagslegt minni getur verið 

sameiginlegt minni, en bæði eru bundin okkar eigin ímynduðu útgáfu af hverjum 

atburði, stað eða stund fyrir sig.  

Birtingarform minnis getur verið margþætt, til dæmis byggingar, fornleifar, bækur, sérstakir 

staðir eða landslag, minnismerki, fólk og atburðir úr fortíð32. 

Minni er getan til þess að kalla fram upplýsingar úr fortíð. Það er ástæða þess að við hellum 

heitu kaffi í bolla en ekki í mjólkurglas, tökum penna í hönd og skrifum nafn okkar og 

þekkjum okkar nánustu ættingja. Einstaklingar hafa bæði langtíma- og skammtíma minni sem 

notað er til að bregðast við aðstæðum og þörfum okkar. Minni er ákveðið samband þar sem til 

að mynda tilfinningar, lykt, hlutir, staðir, rými og litir geta kallað fram minningar í huga 

okkar. Minni, líkt og sagan, er ákveðin túlkun og getur þess vegna verið gölluð. Hjá 

einstaklingum geta minningar verið misjafnar og eins og áður segir geta þær verið 

                                                           
31

 Steinunn Kristjánsdóttir (2004, bls. 52-55). Sameiginlegt og félagslegt minni í fortíð og nútíð. Ritið, 2, 51-64. 
32 Steinunn Kristjánsdóttir (2004, bls. 52-55).  
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einstaklingsbundnar, sameiginlegar, félagslegar eða sögulegar. Minningar geta einnig lifað 

eða breyst eftir mannfræðilegum og pólitískum þáttum33. Ítrekað hefur verið sýnt fram á vald 

minnisins. Minnið getur mótast og því verið viðhaldið í pólistíkum tilgangi þar sem það er 

notað til að fegra, skýra og réttlæta vald og yfirráð34. Stundum ef að við viljum ekki muna 

eitthvað á ákveðin hátt þá finnum við aðra leið til þess að muna hlutina, jafnvel búum til aðra 

sögu að segja eða þegjum yfir hlutunum. Það er vel þekkt viðleitni að láta samtímann 

leiðrétta, iðrast og jafnvel afnema söguleg mistök, bæði hjá einstaklingum og jafnvel heilum 

þjóðum35. Á þennan hátt geta minningar breyst yfir tíma. Sögur og minningar geta því verið 

mjög misjafnar frásagnir þar sem það eru alltaf fleiri en ein hlið á öllum málum36.    

Þegar talað er um söfn má segja að þau séu á margan hátt fulltrúar fortíðarinnar eða sá 

vettvangur sem skapaður er fyrir opinbera og formlega gerð af fortíðinni, það er sögunni sem 

oft er byggð á sagnfræði. Sýningar byggja oft á einstaklingsbundinni eða sameiginlegri 

reynslu eða hinu svokallaða minni. Einstaklingar búa yfir minni og eiga sér minningar. Þegar 

fólk sér ákveðna hluti á söfnum eða sýningum, svo sem ljósmyndir eða texta, getur það ýtt við 

minningum þess. Slíkar minningar eru þá oft bornar saman og fólk fer að rifja upp hluti í 

samhengi við sínar eigin minningar. Dæmi um slíka upprifjun gæti hljóðað á eftirfarandi 

máta: „Ég átti nú einu sinni einn svona, ég man þegar... „ eða „Þetta hefur aldrei verið kallað 

þetta á mínum heimaslóðum“37.  

Segja má að það felist mikilvægt tækifæri í því að ná saman reynslu einstaklings og hinu 

samanteknu efni eða hugmyndum á sýningu.  Hver og einn sýningargestur mun út frá eigin 

reynslu og minni dæma söguna, hvort hún reynist sönn eða ekki. Söfn og sýningar geta verið 

áhrifamiklar fyrir minni okkar. Þar geta gestir brugðist við ljósmyndum, litum og texta á 

mismunandi og persónulegan hátt. Til að mynda geta komið upp í hugann minningar, samtöl, 

tónlist, gripir sem við höfum átt eða notað og jafnvel einhver brot af upplýsingum rifjast upp 

sem við höfðum áður gleymt. Slíkt býður upp á skapandi hugsun, getgátur og hugmyndaflug 

fyrir einstaklinginn. Tilfinningar geta vaknað og minningar sem löngu voru gleymdar rifjast 

upp38.    

                                                           
33 Kavanagh, G. (1996, bls. 7-8). Making Histories in Museums. London: Leicester University Press. 
34 Steinunn Kristjánsdóttir (2004, bls. 53).  
35 Steinunn Kristjánsdóttir (2004, bls. 53). 
36 Kavanagh, G. (1996, bls. 7-8). 
37

 Kavanagh, G. (1996, bls. 2). 
38 Kavanagh, G. (1996, bls. 3-4). 



21 
 
 

Sýningin „Hellisgerði – Ég man“ eru minningar fólks þar sem safnað hefur verið saman 

sögum þess og upplifun í Hellisgerði. Segja má að sýningin sé byggð á einstaklingsminni því 

hún byggir á atburðum úr lífi einstaklinga og segir brot úr sögu þeirra. Sýningin er ætluð að 

hreyfa við sýningargestum og jafnvel draga fram þeirra eigin minningar tengdar Hellisgerði, 

eigi þeir slíkar fyrir. Margir gestir geta eflaust samsvarað sér í þeim sögum sem á sýningunni 

eru og borið saman við sínar eigin minningar úr garðinum. Ljósmyndirnar sem bæði eru 

gamlar og nýlegar eru einnig ætlaðar til að ýta undir minningar og jafnvel rifja upp liðna tíma. 

Umhverfi sýningarinnar, Hellisgerði sjálft, gróður og tré geta einnig ýtt undir skynjun og 

tilfinningar sýningagesta. Hellisgerði á sér djúpar rætur í menningu Hafnarfjarðar og má túlka 

sem félagslegt minni í hugum margra bæjarbúa og annarra gesta sem sótt hafa Hellisgerði í 

gegnum tíðina. Margir eiga sér til að mynda sameiginlegar minningar frá skemmtunum og 

hátíðarhöldum í garðinum.      

 

7 Efnisöflun 
 

Þegar unnið er við rannsóknir fyrir sýningar er mikilvægt að gefa sér tíma til nauðsynlegrar 

rannsóknarvinnu. Eins og fram kom í kafla 4 Sýning og hönnun þá er mikilvægt að huga að 

rannsóknum, uppsetningu sýningarinnar, hvert sé markmiðið með henni og hvert skuli stefna. 

Einnig er mikilvægt að setja upp tímaáætlun fyrir verkefnið og áætla þann tíma sem þarf til 

verksins39. Tímaáætlun fyrir „Hellisgerði – Ég man“ var gerð strax í upphafi verkefnisins40 og 

var henni fylgt í gegnum ferlið. Einnig var gerð SVÓT greining41 fyrir verkefnið. Hér á eftir 

er farið nánar yfir öflun efnis fyrir sýninguna og hvernig rannsóknarvinnu var háttað. 

 

7. 1 Val á þátttakendum 
 

Þátttakendur voru valdir handahófskennt en leitast var eftir að finna þátttakendur sem þekktu 

til Hellisgerðis og áttu sér minningar þaðan. Einnig voru nokkrir aðilar sem komu með 

ábendingar um viðmælendur sem hentað gætu verkefninu. Til að ná sambandi við 
                                                           
39

 Ambrose, T. og Paine, C. (1993/1998, bls. 103). 
40 Sjá nánar Viðauka 5 Tíma- og verkáætlun. 
41

 Sjá nánar Viðauka 6 SVÓT greining 
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þátttakendur var meðal annars stofnuð „grúppa“ á Facebook, leitað var til kunningja og vina 

með ábendingar um viðmælendur, hringt var í Félag eldri borgara Hafnarfjarðar og farin 

vettvangsferð þangað, haldin var kynningarræða um verkefnið á stofnfundi Hollvinafélags 

Hellisgerðis, nafnspjöldum var dreift í tengslum við verkefnið og vefsíða var sett upp til þess 

að afla gagna.   

7. 2 Nafnspjöld  

 
Útbúin voru nafnspjöld sem innihéldu 

upplýsingar um verkefnið og hvernig hægt 

væri að hafa samband meðan verið var að 

afla efnis, upplýsinga og leita eftir 

minningum frá fólki. Nafnspjöldunum var 

dreift til fólks og afhent áhugasömum í 

tengslum við verkefnið. 

  

7. 3 Notkun samfélagsmiðla – Facebook 
 

Tengslanet er ekkert nýtt fyrirbæri í heiminum eða í viðskiptum en það er tiltölulega nýr 

miðill. Samfélagsmiðlar skapa tækifæri til þess að byggja upp og viðhalda tengslaneti við 

vini, fjölskyldu og viðskiptavini. Hægt er að skipta samfélagsmiðlun í eftirfarandi fjóra 

flokka: 

1. Félagslegt tengslanet eða samfélagsnet, til dæmis Facebook og MySpace. 

2. Blogg, til dæmis WordPress. 

3. Smáblogg, eins og Twitter. 

4. RSS fréttaveita42. 

Með tilkomu samfélagsmiðla hafa einstaklingar og samfélög á netinu tekið meira vald yfir 

miðlun upplýsinga og markaðssetningu með því að skapa, miðla og deila efni í gegnum blogg, 

tíst (e. Tweets), Facebook færslur, myndbönd, ljósmyndir og svo framvegis. Notendur 

                                                           
42

 Schmidt, S.M.P og Ralph, D.L (2011). Social Media: More Available Marketing Tools. The Business Review, 
Cambridge, 18 (2), 37-43. 
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samfélagsmiðla deila efni með því að dreifa því eða móttaka það. Það er ástæða þess að fólk 

myndar tengslanet. Þegar fyrirtæki eða einstaklingar sækjast eftir að búa til tengsl við 

viðskiptavini eða aðra notendur er mikilvægt að viðkomandi hafi skilning á því hvernig eigi 

að byggja upp samband og viðhalda tengslunum. Séu þessir aðilar að nota samfélagsmiðil 

eins og Facebook til þess að afla sér sambanda, verður að vera skýrt hvort að sambandið við 

notendur sé formlegt og hvort það eigi að vera notendastýrt varðandi aðgengi eða ekki. Á 

persónulegum síðum er notast við aðgangsstýringu, til dæmis getur notandi sent vinabeiðni 

sem verður að vera samþykkt af hinum aðilanum áður en notandi getur gerst vinur og myndað 

tengsl43. Samfélagsmiðlar eins og Facebook er forrit þar sem notendur skapa persónulegan 

aðgang (e. Profile) og geta í gegnum hann tengst öðrum notendum. Þannig skapa notendur 

tengslanet og hægt er að skapa samfélög með því að tengja saman vini og vandamenn. Á 

Facebook er hægt að senda tölvupóst, skilaboð og deila efni, svo sem texta, ljósmyndum, 

myndböndum, bloggi og fleira44. 

Fyrirtæki og einstaklingar geta stofnað „grúppur“ (e. Groups), eins og til dæmis á Facebook, 

og mótað þar sambönd og samfélög. Því stærri sem grúppan er, því stærra verður tengslanetið 

í gegnum vini, fylgjendur (e. Followers) og aðra tengiliði. Á Facebook er hægt að stofna 

mismunandi tegundir af grúppum. Í fyrsta lagi er um að ræða grúppu sem er opin öllum 

notendum og allir hafa aðgengi að. Í öðru lagi eru lokaðar grúppur þar sem notendur sækja um 

aðgengi og stofnendur grúppunar þurfa að samþykkja inngöngu viðkomandi. Í þriðja lagi eru 

leynilegar grúppur þar sem eingöngu er hægt að bjóða öðrum notendum í af stofnendum 

grúppunnar.  Í grúppunum er stofnandi grúppunar stjórnandi (e. Administrator) og getur hann 

bætt við fleiri stjórnendum45. Stjórnendur stýra grúppunni, samþykkja aðra notendur ef svo á 

við og bjóða öðrum í grúppuna. Þeir hafa einnig aðgang að ýmsum stillingum grúppunnar, til 

dæmis er hægt að stýra hvort að meðlimir grúppunnar geta boðið vinum og sínum tengiliðum 

í grúppunna án samþykkis stjórnenda. Stjórnendur geta einnig sent út skilaboð og auglýsingar 

um viðburði og annað í nafni grúppunnar.  

Stofnuð var Facebook grúppan „Hellisgerði – Ég man“ en tilgangurinn með henni var að 

kynna verkefnið og safna sögum fólks. Í grúppunni voru hátt í 200 manns. Þetta var lokuð 

                                                           
43 Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P. og Silvestre B. S. (2011). Social media? Get serious! 
Understanding the functional building blocks of social media. Business Horizons. 54, 241-251 
44 Kaplan, A. M. og Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social 
Media. Business Horizons, 53 (1). 59-68. 
45 Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P. og Silvestre B. S. (2011). 
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grúppa þar sem fólk gat boðið vinum sínum inn í. Utanaðkomandi aðilar sáu ekki innihald á 

veggjum grúppunar, einungis meðlimir grúppunnar sjálfrar. Hver sem var gat þó sótt um að 

komast í grúppuna. Þarna skráði fólk inn sögur og minningar sínar úr Hellisgerði sem heimilt 

var að nota í sýninguna. Þarna inni spunnust einnig ýmsar umræður og fólk deildi ýmsum 

ljósmyndum úr Hellisgerði, svo sem náttúru- og landlagsmyndum, brúðkaupsmyndum og 

listrænum myndum. Þegar efnisleit lauk fyrir sýningunna var þessari grúppu lokað og hún 

fjarlægð af Facebook.  

Í gegnum Facebook grúppuna fékkst töluvert efni og heimildir fyrir sýninguna. Þetta voru 

frásagnir fólks á ýmsum aldri og minningar þeirra úr Hellisgerði. Flestar minningarnar voru 

bernskuminningar um leiki, nestisferðir, trjáklifur, snjósleðaferðir, hellaferðir og fleira sem 

var gert í Hellisgerði. Síðar var stofnuð Facebook síða í sérstökum tilgangi fyrir sýninguna 

„Hellisgerði – Ég man“ sem enn er að finna þar inni. Þá er fólki frjálst að líka við síðuna og 

fylgjast með innihaldi hennar. Vefslóðin er: http://www.facebook.com/hellisgerdi2012. 

 

7. 4 Viðtöl, söfnun munnlegra heimilda 
 

Munnlegar heimildir verða til með ýmsum hætti. Hægt er að taka viðtöl við einstaklinga um 

ævisögu viðkomandi eða atburði sem þeir hafa tekið þátt í eða orðið vitni að. Munnlegar 

heimildir verða líka til þegar að fólk hljóðritar sjálft frásagnir sínar til þess að varðveita 

heimildir um líf og störf sín fyrir aðra. Munnlegar heimildir geta verið upptökur af 

samkomum, fundum og ráðstefnum, opinberum stöðum og fleira.  

Í sagnfræði er munnleg saga mikilvæg aðferð til þess að afla sögulegrar þekkingar með 

viðtölum við fólk. Rannsakandi tekur viðtöl við fólk sem hefur upplifað atburði eða orðið 

vitni af þeim atburðum eða þekkingu sem verið er að rannsaka. Þannig er hægt að ná fram 

endurminningum og lífsreynslu fólks, bæði úr hversdagslífi einstaklinga og jafnvel 

stórviðburðum úr sögunni. Munnlegar heimildir innihalda oft atriði sem ekki eru eins áberandi 

í öðrum tegundum heimilda. Í viðtölum koma fram viðhorf og lífshættir fólks og í þeim eru að 

finna tilfinningar og upplifun einstaklinga46.    

                                                           
46

 Miðstöð munnlegrar sögu (2012). Hvað er munnleg saga? Sótt 23. ágúst 2012 af: 
http://munnlegsaga.is/index.php?page=hvad-er-munnleg-saga 
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Viðtal er ákveðið samtal sem á sér venjulega stað á milli tveggja aðila en stundum fleiri. 

Viðtali er stýrt af rannsakanda í þeim tilgangi að ná fram upplýsingum og efni frá 

viðmælanda. Oftast taka viðtöl sína eigin stefnu í samtali tveggja aðila þó svo að rannsakandi 

stýri viðtalinu. Í rannsóknum sem þessum hefur rannsakandi yfirleitt vitneskju um efni 

samræðanna fyrir viðtalið þannig að oft verða samtölin á vinarlegum nótum. Flest viðtöl byrja 

á litlum samræðum um eitthvað annað en viðfangsefnið sjálft á meðan verið er að byggja upp 

traust og samband við viðmælandann. Síðan er farið í rannsóknarefnið og oftast notar 

rannasakandi tilbúin spurningarlista eða ákveðinn spurningaramma. Þegar viðtöl eru ekki 

stöðluð er mikilvægt er að rannsakandi forðist „já“ og „nei“ spurningar og noti heldur opnar 

spurningar. Með því móti fæst meira flæði og efni út úr viðtalinu. Góð viðtöl eru þau sem 

viðmælandi er rólegur og getur talað frjálst um eigin viðhorf og upplifun. Eitt það 

mikilvægasta sem snýr að rannsakanda í viðtölum er að hann verður að vera góður hlustandi 

og leyfa fólki að tjá sig án þess að grípa inn í eða trufla frásagnir47.    

Þegar taka á viðtöl og safna munnlegum heimildum er mikilvægt að huga vel að undirbúningi 

til þess að ná fram væntanlegum árangri. Huga þarf að því í hvaða tilgangi viðtalið er tekið. Er 

um að ræða rannsókn á viðfangsefninu þar sem verið er að afla þekkingar og viðtölin eru 

meginheimildir rannsóknarinnar, er verið að fá viðbótarupplýsingar eða staðfestingu á vissum 

atriðum rannsóknarinnar eða eitthvað annað? Markmiðin með viðtölunum verða að vera skýr 

og því verður að haga undirbúningi og aðstæðum eftir tilgangi þeirra48. 

Tilgangurinn með viðtölunum fyrir „Hellisgerði – Ég man“ var að safna sögum og 

minningum viðmælenda úr Hellisgerði. Rannsóknin miðaði að því að afla gagna og heimilda 

fyrir sýninguna þar sem fólk sagði frá upplifun sinni. Viðtölin voru tiltölulega óstöðluð og 

spurningarnar voru opnar, stuttar og auðveldar. Stuðst var við spurningaramma49 en viðtölin 

spunnust áfram eftir frásögnum viðmælenda.    

Þátttakendur rannsóknarinnar, það er viðmælendur voru valdir af handahófi en í samræmi við 

tilgang rannsóknarinnar. Bæði var um að ræða ábendingar frá ýmsum aðilum um 

viðmælendur og síðan var um algjöra tilviljun að ráða hverjir veittu viðtal hjá Félagi eldri 

borgara í Hafnarfirði. Tekin voru viðtöl við 7 aðila á aldrinum 50 til 86 ára. Viðtölin voru 

                                                           
47 Bogdan, R. C. og Biklen, S. K. (1998, bls. 93-101). Qualitative Research for Education. An Introduction to 
Theory and Methods (3. útgáfa). Boston: Allyn & Bacon. 
48

 Miðstöð munnlegrar sögu (2012a). Leiðbeiningar við söfnun og frágang munnlegra heimilda. Sótt 23. ágúst 
2012 af: http://munnlegsaga.is/index.php?page=vidtalstakni 
49 Sjá nánar í Viðauka 8 Spurningarammi fyrir viðtöl. 
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ýmist tekin á heimilum viðmælenda eða hjá Félagi eldri borgara í Hafnarfirði. Viðtölin tóku 

allt frá rúmum 10 mínútum og upp í 50 mínútur. Þau voru öll tekin upp á stafrænt 

upptökutæki.   

Í upphafi viðtals er nauðsynlegt að fram komi hver tekur viðtalið og hvenær, við hvern er 

talað og í hvaða tilgangi. Einnig er nauðsynlegt að fá samþykki viðmælanda fyrir því að nota 

megi viðtalið og efni þess í þeim tilgangi sem því er ætlað. Hægt er að gera það skriflega líka. 

Val á upptökustað skiptir mjög miklu máli og gott er að velja stað í ró og næði. Eins og áður 

segir er gott að hefja viðtal á óformlegum nótum, jafnvel skoða ljósmyndir eða muni sem 

tengjast efni viðtalsins. Þegar viðtali er lokið þarf að skrá það50 og gera svokallaðar 

vettvangsnótur. Þá er viðtalið skrifað niður, orð fyrir orð, og lýst hvað gerðist í viðtalinu. Í 

vettvangsnótum eru einnig skráðar lýsingar á fólki, hlutum, staðsetningu og samræðum. Þetta 

hjálpar rannsakanda við að skilgreina og vinna úr því efni og heimildum sem fengust í 

viðtalinu51. Viðtölin voru öll unnin hvert fyrir sig og gerðar voru vettvangsnótur fyrir hvert 

þeirra en skráningin fór fram fljótlega eftir viðtölin sjálf.     

Helstu niðurstöður viðtala og það efni sem þau innihéldu voru mjög fróðlegar frásagnir og 

minningar viðmælenda úr Hellisgerði. Einungis brot af þeim minningum sem komu fram í 

viðtölunum voru sett á sýningarspjöldin í Hellisgerði. 

Allir viðmælendur töluðu um bernskuminningar sínar, lýstu og sögðu frá umhverfi garðsins í 

þátíð. Sagt var frá gömlum minningum frá því að viðmælendur voru börn eða unglingar. Sagt 

var frá skemmtanahöldum, gróðrinum, trjánum, blómunum, tjörninni og gosbrunninum, 

peningabauknum, blóma- og garðrækt, starfsfólki garðsins, frumkvöðlum, umsjónarmönnum 

og fleira. Einn viðmælandi var til að mynda 10 ára þegar hún ákvað að hún ætlaði að vinna í 

Hellisgerði. Hún var of ung til þess en byrjaði seinna að vinna þar. Fyrsta sumarið vann hún 

kauplaust, einungis til þess að komast að í vinnu í Hellisgerði. Hún vann þar fimm sumur. 

Flestir viðmælendur töluðu um að fyrr á tímum hafi Hellisgerði verið mikið stolt bæjarbúa og 

mjög vel var gengið um garðinn. Einn viðmælandi sagði að Hellisgerði hefði verið 

helgidómur. Fólk klæddi sig upp og fór í sparifötin þegar farið var í Hellisgerði og var það 

hluti af menningu bæjarbúa að fara í garðinn. Þangað komu Hafnfirðingar, Reykvíkingar, 

                                                           
50 Miðstöð munnlegrar sögu (2012a). 
51 Bogdan, R. C. og Biklen, S. K. (1998, bls. 107-108). 
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hermenn af vellinum og aðrir til þess að upplifa þetta fallega umhverfi og njóta á 

góðviðrisdögum.  

Í viðtölunum komu ekki eingöngu fram bernskuminningar fólks. Tveir viðmælendur töluðu 

einnig um nýlegar minningar og upplifun í Hellisgerði. Annar hafði farið fyrir stuttu á 

leiksýningu í Hellisgerði og rifjaði upp ferð með skyldfólki sínu. Hinn viðmælandinn fór með 

manni sínum og vinahjónum frá Noregi sem voru í heimsókn á Íslandi. Hún hafði ákveðið að 

fara með hjónin í Hellisgerði eins og venja var með gesti til að sýna þeim náttúruperlu 

Hafnarfjarðar. Sjálf hafði hún orðið fyrir miklum vonbrigðum þar sem það rigndi og henni 

fannst garðurinn alls ekki fallegur. Hún varð alveg miður sín yfir þessu þrátt fyrir að norsku 

hjónin hafi sagt garðinn fallegan. Fjórir viðmælendur töluðu um að í dag væri Hellisgerði í 

hálfgerðri niðurníslu eða ekki eins fallegur og hann var áður fyrr. Hann væri opinn almenningi 

allt árið um kring og ekki væri hugsað jafn vel um garðinn og áður var gert.    

Það er margt sem gerist í almenningsgörðum og Hellisgerði er ekkert undanskilið í þeim 

efnum. Í viðtölunum kom ýmislegt fram annað en einungis hugljúfar bernskuminningar. Tveir 

viðmælendur töluðu um unglingahópa sem koma saman í garðinum og hefur það oft skapað 

vandamál í gegnum tíðina í tengslum við unglingadrykkju. Áfengisdrykkja væri hins vegar 

ekkert nýtt af nálinni og hefði fylgt garðinum í gegnum tíðina. Þar ætti sér stað fikt með 

vímuefni og í garðinn hefur einnig sótt ógæfufólk. Einn viðmælandi lét rannsakanda slökkva á 

upptökutækinu á meðan hann sagði frá minningu úr Hellisgerði sem ekki verður sagt frá hér. 

Tveir aðrir viðmælendur sögðu frá skemmdarverkum sem unnin hafa verið í garðinum, bæði á 

gróðri og munum. Þetta eru skemmdarverk í formi veggjakrots, tálgun trjáa, eyðileggingar á 

munum, rúðubrot á skúrum og fleira. Slík hegðun skemmdarvarga hefur víst fylgt garðinum 

um langa hríð.  

 

7. 5 Vefsíða og tölvupóstur  
 

Vefsíðan www.hellisgerdi.wordpress.com var sett upp fyrir verkefnið og var notuð í upphafi 

til að afla minninga frá fólki og kynna verkefnið. Á forsíðu er hægt að senda inn sögur beint í 

gegnum síðuna með því að fylla út í textabox. Einnig var hægt að senda inn minningu í 

gegnum tölvupóst á netfang verkefnisins, hellisgerdi2012@gmail.com. Vefsíðu og netfangi 

verkefnisins var komið á framfæri í gegnum nafnspjöld og samskiptasíðuna Facebook. 
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Nokkrir aðilar notuðu vefsíðuna til þess að senda inn minningar sínar. Mun fleiri aðilar 

notuðu tölvupóst til að senda inn sögur sínar og nokkrir þeirra sendu einnig sínar persónulegu 

ljósmyndir úr Hellisgerði. Báðar þessar leiðir voru ágætar við öflun heimilda og efnis fyrir 

sýninguna en hefðu mátt gera enn meira gagn. Minningar í gegnum vefsíðu og tölvupóst voru 

ekki aðgengilegar né opnar fyrir aðra og þótti sumum betra að senda inn sögu sína á þann hátt 

frekar en í gegnum Facebook. Hins vegar gekk mun betur að nota Facebook til að fá fólk til 

að tjá sig og rifja upp minningar úr Hellisgerði. 

 

7. 6 Ljósmyndir 
 

Ljósmyndir eru mikilvægar heimildir í rannsóknum sagnfræðinga. Ljósmynd getur sagt mun 

meiri sögu en ritað mál en í flestum tilvikum styður texti og mynd hvort annað52. Í dag er 

ljósmyndin orðin ein algengasta heimild hversdagsins. Ljósmyndir eru notaðar á hverjum degi 

í fréttamiðlum, albúmum og persónuskilríkjum til þess að sanna og sýna fram á atburði og 

tilvist fólks. Hins vegar á tímum stafrænnar ljósmyndunar er orðið mun auðveldara að falsa 

ljósmyndir og oft valda ljósmyndir líka efasemdum um hvort þær séu sannar. Í dag eru 

algengustu falsanir á ljósmyndum þegar verið er að betrumbæta myndir á síðum blaða og 

tímarita. Slíkar tilfæringar eru mjög algengar á forsíðumyndum af konum þar sem búið er að 

mjókka mitti, lengja fætur og fjarlægja allar misfellur53.  

Myndefni gegnir gríðarlega miklu hlutverki í daglegu lífi fólks. Myndræn framsetning er talin 

lykilatriði á flestum sviðum, svo sem í dagblöðum og tímaritum, bókum, auglýsingum, 

myndböndum, sjónvarpi, kvikmyndum, á netinu, í margmiðlun og snjallsímum. Skynjun á 

samtímanum er stýrt í gegnum myndefni54, þar á meðal ljósmyndir. Væntingar fólks til 

ljósmynda hafa áhrif á hvernig það metur heimildagildi myndarinnar. Þegar einstaklingur 

horfir á ljósmynd hefur hún áhrif á ímyndun og skoðanir hans. Einstaklingurinn dregur 

ályktanir út frá ljósmyndinni í samræmi við þær væntingar sem hann hefur um ljósmyndina55. 

                                                           
52

 Guðjón Friðriksson (1987). Að lesa í ljósmynd. Ný saga, 1. 67-69. 
53

 Gunnþórunn Guðmundsdóttir (2004). Eins og þessi mynd sýnir... Falsaðar ljósmyndir og skáldskapur í 
ljósmynd. Ritið, 4 (3). 27-49. 
54 Inga Lára Baldvinsdóttir (2004). Svipmyndir af landi og þjóð. Myndefni 1750-2000. Hlutavelta samtímans. 
Menningararfur á Þjóðminjasafni. Reykjavík 2004, bls. 313-321. 
55 Gunnþórunn Guðmundsdóttir (2004).  
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Heimildanotkun á ljósmyndum má skipta í tvo flokka. Í fyrsta lagi eru það ljósmyndir sem 

aðrir hafa tekið og í öðru lagi þær ljósmyndir sem rannsakandi tekur sjálfur. Ljósmyndir sem 

falla undir fyrri flokkinn geta verið í eigu ýmissa ljósmyndasafna eða úr einkasöfnum. Þær 

ljósmyndir sem notaðar eru til heimildanotkunar geta gefið góða mynd af einstaklingum, 

hlutum, umhverfi eða liðnum atburðum. Þær draga fram mikilvægar upplýsingar sem settar 

eru í samhengi við rannsóknarefnið. Nauðsynlegt er að góður skilningur sé á myndefninu og 

að ljósmyndir séu settar í rétt samhengi. Í seinni flokknum er um að ræða ljósmyndir sem 

rannsakandi tekur sjálfur í tengslum við rannsóknarefnið. Oft eru þetta myndir sem teknar eru 

á vettvangi eða við rannsóknarstörf. Önnur aðferð er sú að rannsakandi lætur aðra einstaklinga 

hafa myndavél til þess að taka fyrir sig myndir af ákveðnu myndefni eða til þess að fá innsýn 

inn í ákveðin heim fólks56. 

Við öflun ljósmynda fyrir sýningarspjöldin og vefsíðuna „Hellisgerði – Ég man“ var bæði 

skyggnst í ljósmyndasafn sem er í eigu Byggðasafns Hafnarfjarðar og í einkasöfn 

einstaklinga. Allar ljósmyndir eru teknar í Hellisgerði og eru frá mismunandi tímum. Aðgengi 

að ljósmyndum úr Hellisgerði í eigu Hafnarfjarðarbæjar var veitt í gegnum forstöðumann 

Byggðasafns Hafnarfjarðar. Viðkomandi aðili sótti ljósmyndir úr safninu sem teknar eru í 

Hellisgerði og tók saman. Rannsakandi gat þannig valið úr ljósmyndum og fundið þær sem 

þóttu hæfa á sýningarspjöldin og á vefsíðu. Aðrar myndir koma úr einkasafni fólks en fjórir 

þessara aðila eiga sér einnig minningar á sýningarspjöldunum.   

Varðandi val á ljósmyndum fyrir sýningarspjöldin þá var tiltölulega erfitt að taka ákvörðun 

um hvaða myndir ætti að nota og væru best lýsandi fyrir verkefnið. Reynt var að finna 

ljósmyndir sem að annaðhvort væru lýsandi fyrir textann um minningarnar eða gæfu 

hugmynd um ákveðna hluti eða umhverfi. Þannig var reynt að samræma texta og ljósmyndir 

og mynda eina heild þar sem samspil þessara tveggja segðu ákveðna sögu og væru í senn 

fræðandi. Ljósmyndirnar á spjöldunum eru ýmist svarthvítar eða í lit. Þær spanna tímabil allt 

frá árunum 1923 til 2012. Þær eru ekki merktar með ártali á sýningarspjöldunum heldur 

hafðar ártalslausar til þess að reyna að ýta undir ímyndunarafl sýningargesta. 

Varðandi val á ljósmyndum á vefsíðu þá eru flestar myndirnar þar inni úr eigin 

ljósmyndasafni. Langflestar ljósmyndir sem fylgja frétta- og viðburðatilkynningum eru úr 

einkasafni rannsakanda og einnig eru allar myndir í myndasafninu úr Hellisgerði þaðan. 

                                                           
56 Bogdan, R. C. og Biklen, S. K. (1998, bls. 141-150). 
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Myndefni í tengslum við sögu Hellisgerðis er flest allt úr ljósmyndasafni Byggðasafns 

Hafnarfjarðar. Myndir af helstu fuglategundum í Hellisgerði eru sóttar í frítt myndasafn af 

netinu.   

 

7. 7 Heimildarefni fyrir vefsíðu 
 

Flestar heimildir um Hellisgerði er að finna í tímaritum og blaðagreinum í gegnum tíðina. 

Sögu garðsins má í upphafi rekja til Málfundarfélagsins Magna sem setti garðinn á stofn. 

Hafnarfjarðarbær hefur gefið út heildstæðan texta um garðinn sem stendur á upplýsingaskilti 

við innganginn í Hellisgerði. Sótt var um að fá afnot af þessum texta frá bænum og fékkst 

leyfi til þess. Það er þó einungis brot af sögu garðsins. Heimildir um gróður- og fuglalíf sem í 

garðinum er að finna fengust einnig frá Hafnarfjarðarbæ. Annað og ítarlegra efni sem tengist 

sögu, menningu og frumkvöðlum í starfi í Hellisgerði var sótt í tímarit og blaðagreinar.     

     

8 Undirbúningur og vinna við sýningarspjöld 
 

Eins og fram kemur í kafla 4 Sýning og hönnun þá  er „Hellisgerði – Ég man“ frásagnar-

sýning en með því er átt við að sýningin segi ákveðna sögu og kenni eitthvað57. Með bæði 

sýningunni og vefsíðu er reynt að fræða gesti um Hellisgerði, bæði út frá upplifun fólks og 

sögu garðsins. Við undirbúning sýningaspjaldanna var í upphafi unnin grunnhugmynd af 

sýningu í Hellisgerði. Sett voru fram markmið sýningarinnar og markhópur hennar eins og 

fram kemur í kafla 3 um markmið og markhóp sýningarinnar.  

 

8. 1 Val á efni og boðskapur 
 

Efnistök og boðskapur sýningarinnar var skýr frá upphafi. Efni sýningarinnar yrðu minningar 

fólks og ljósmyndir úr Hellisgerði á sýningarspjöldum. Í texta kæmu minningarbrot frá 

                                                           
57 Ambrose, T. Og Paine, C. (1998, bls. 102). 
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ýmsum tímum. „Hellisgerði – Ég man“ yrði því röð sýningarspjalda sem eingöngu byggja á 

texta og ljósmyndum. Við sýningargerð er mikilvægt að huga vel að texta og leturgerð. Það 

getur falist þó nokkur vinna í að finna rétt viðfangsefni í texta, setja hann saman í orð ásamt 

því að þurfa að velja og hafna efnisvali á texta. Sýningartexti verður að vera einfaldur og skýr 

svo að hann nái athygli fólks þrátt fyrir annað efni sem hugsanlega er fyrir að finna á 

sýningu58.   

Hugmyndin með að setja upp sýninguna í Hellisgerði var sú að þannig væri hægt að flétta 

saman staðsetningu, sögu garðsins og efnivið sýningarinnar. Með því að hafa sýningarspjöldin 

í Hellisgerði myndu gestir sýningarinnar vera staðsettir á þeim slóðum sem að efniviður 

sýningarinnar átti sér stað. Þannig myndi umhverfið, tré og gróður hafa aukin áhrif á skynjun 

og tilfinningar sýningargesta. Við lestur á spjöldin væri hugsanlega hægt að vekja gamlar 

tilfinningar þeirra gesta sem hafa upplifað svipað sjálfir eða eiga sambærilegar minningar og 

þær sem er að finna á sýningunni. Einnig væri ímyndunarafl virkjað hjá öðrum. Á leið sinni 

um sýninguna og garðinn fræðast gestir um sögu, minningar og tilfinningar annarra. Á sama 

tíma skapa gestir nýjar minningar og sínar eigin á göngu sinni. Ætlunin er að tengja saman 

gamlar minningar úr fortíð og nýlegar minningar úr Hellisgerði sem hugsanlega gætu átt 

ýmislegt sameiginlegt. 

 

9 Gerð sýningarspjalda 
 

Við gerð sýningarspjalda er framsetning á texta og myndum mikilvæg og því nákvæmari sem 

hönnunin er því betri verður árangurinn. Þegar um sýningarspjöld er að ræða á söfnum og 

sýningum er oftast notast við aðalfyrirsögn og svo texta og nokkrar myndir59. 

Áhrifarík sýningarspjöld krefjast skipulagningar, listrænnar framsetningar eða myndefnis og 

þau þurfa að vekja athygli á smáatriðum. Undirbúningur er mikilvægur í upphafi og að setja 

fókus á boðskapinn ásamt því að hafa hann einfaldan. Hönnun og umbrot verður að vera skýrt 

á þann veg að lesendur eru leiddir áfram í gegnum spjaldið. Fyrirsagnir og grafík verða einnig 

að vera skýrar og þurfa að gnæfa yfir spjaldið. Texta og litum þarf að huga vel að. Litir geta 
                                                           
58

 Ekarv, M. og Hooper-Greenhill, E. (Ritstj.), (1994). The Educational Role of the Museum (2. Útgáfa). London: 
Routledge. 
59 Ambrose, T. og Paine, C. (1998, bls. 84). 
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gert sýningarspjald aðlaðandi en samt þarf að gæta varúðar í litavali. Að lokum þarf að 

ákveða hvaða hugbúnaður hentar best til þess að búa til sýningarspjaldið60. 

Við gerð sýningarspjalds er því mikilvægt í upphafi að huga að uppbyggingu og framsetningu 

á efni þess. Eftirfarandi eru helstu atriði sem hafa þarf í huga: 

1. Undirbúningur. 

• Ákvarða markhóp. Mikilvægt er að þekkja markhópinn til þess að ná athygli 

hans. Áhorfandi ákveður á fyrstu 3 sekúndunum hvort hann muni skoða 

sýningarspjaldið eða ekki. Ákveði hann að dvelja við spjaldið tekur það um 30 

sekúndur að tryggja athygli og skiling hans á efninu. 

• Efnistök og boðskapur. Mikilvægt er að velja efni, ljósmynd eða 

skýringarmynd til þess að draga athygli áhorfandans að sýningarspjaldinu. 

Velja þarf rétt efni og fanga athygli áhofandans með því að gera texta eða 

mynd áberandi stærra en annað. 

•  Skilyrði. Ákveða þarf rétta stærð sýningarspjaldsins, stærð texta og mynda. 

2. Áhrifarík hönnun. 

• Nota bakgrunn og liti á áhrifaríkan hátt. Litir eiga að auðkenna, aðskilja, 

afmarka og tengja saman efni og upplýsingar. Hafa þarf í huga að litir geta litið 

öðruvísi út á tölvuskjá en prenti. Einnig þarf að hafa í huga að áhorfendur geta 

verið litblindir og því er mikilvægt að samræma litaval rétt. 

• Nægt pláss. Nægjanlegt pláss og bil dregur athygli á lykil atriðin og auðveldar 

lestur spjaldanna. Mikilvægt er að láta myndir, gröf, fyrirsagnir og texta flútta 

hvort við annað.  

• Læsilegur texti. Texti flæðir frá vinstri til hægri og frá toppi og niður úr. 

Fyrirsögn á að vera stór eða 90-150 pt og vera læsileg úr smá fjarlægð. 

Meginmál á að vera um 30-32 pt og velja þarf leturgerð sem vel er hægt að 

lesa í fjarlægð. Auðveldast er að lesa svarta stafi á hvítan bakgrunn. Best er að 

hafa letur í lágstöfum því það gerir textan auðlesnari61. Gott viðmið er að hafa 

                                                           
60 North Carolina State University (2012). Creating an effective poster. Sótt  18. júlí 2012 af: 
http://www.ncsu.edu/project/posters/NewSite/CreatePosterOverview.html 
61

 University of Guelph (2012). Effective Poster Design. Sótt 14. júlí 2012 af: 
http://www.soe.uoguelph.ca/webfiles/agalvez/poster/ 
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texta í 1,0 – 1,5m hæð frá jörðu þannig að sjónlínan henti sem flestum gestum. 

Texti verður að vera skýr og snyrtilegur, líflegur og snjall62. 

• Áhrifamikil grafík. Gott er að miða við að um það bil 40% efnisins á 

sýningarspjaldinu sé grafískt. Myndir, grafík eða gröf miðast við 13x15 cm. 

Grafík verður að vera skýr, nákvæm og aðlaðandi63. Ljósmyndir á sýningum 

eru notaðar í margvíslegum tilgangi og skapa ákveðið andrúmsloft64.Mikilvægt 

er að ljósmyndir og annað skannað efni sé í 300 dpi og varast ber að 

ljósmyndir verði pixlaðar. 

3. Uppbygging og umbrot. 

• Nota umbrotsforrit sem hentar. Ákveða stærð sýningarspjaldsins í upphafi. 

Huga að texta, uppsetningu og fleira. 

4. Endurgjöf. 

• Fá aðila úr markhóp til þess að meta sýningarspjaldið. Gott er að fá viðbrögð 

annarra aðila á spjaldinu og mat þeirra áður en lokaútgáfan er tilbúin65. 

Við gerð sýningarspjalda fyrir „Hellisgerði – Ég man“ var unnið út frá og í samræmi við 

ofangreind atriði. Mikilvægt er að vinna að góðum undirbúning í upphafi áður en hafist er 

handa og fylgja eftir markmiðum verkefnisins. Í köflunum hér á eftir er farið nánar í 

undirbúning og vinnu við sýningarspjöldin fyrir „Hellisgerði – Ég man“ í samræmi við þau 

atriði hér að framan.  

 

9. 1 Stærð sýningarspjalda 
 

Í upphafi var miðað við að gera 8 sýningarspjöld sem hvert væri 297 x 420mm eða sem nemur 

A3 blaðastærð. Upphafleg kostnaðaráætlun66 miðaði við þessar stærðir eftir að gerð hafði 

verið úttekt á kostnaði hjá skiltagerðaframleiðendum. Við styrkveitingu verkefnisins67 var 

fjármagnið helmingi minna en sótt var um og gert ráð fyrir í upphafi. Af þeim sökum urðu 

sýningarspjöldin alls 6 talsins í stað 8. Stærðinni var hins vegar breytt því að A3 blaðastærð 

                                                           
62 Ambrose, T. Og Paine, C. (1998, bls. 110-111).  
63

 University of Guelph (2012). Effective Poster Design. 
64 Ambrose, T. Og Paine, C. (1998, bls. 84). 
65 University of Guelph (2012). Effective Poster Design. 
66

 Sjá nánar Viðauka 4 Kostnaðaráætlun í upphafi. 
67

 Sjá nánar Viðauka 3 Styrkumsókn. 
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var einfaldlega alltof lítil. Ákveðið var að hafa stærðina á spjöldunum 420 x 594mm eða A2 

blaðastærð sem varð lokastærð og unnið var út frá.  

Við undirbúning í tengslum við stærð sýningarspjalda og útlit á skiltum þá voru skoðuð ýmis 

skilti og sýningarspjöld á nokkrum stöðum í Reykjavík og Hafnarfirði. Þetta var gert til þess 

að fá hugmyndir um útlit skilta og hentugri stærð sýningarspjalda. Nánar er fjallað um þetta í 

kafla 10 Hönnun á skiltum og uppsetning.   

 

9.2 Letur og stærð texta 
 

Leturgerð er skilgreind sem safn stafa sem hafa sömu útlitshönnun. Hún getur haft ýmis 

stílbrigði, svo sem feitletrun, þrengd og grannletrun. Þegar velja á letur er mikilvægt að gæta 

að því að séríslenskir stafir séu fyrir hendi og þeir séu nothæfir. Texti er meginþáttur í 

grafískri miðlun og sá þáttur sem jafnan þarfnast mestrar yfirlegu og vinnslu. Þegar texti er 

útbúinn fyrir handrit eða prentgrip er mjög mikilvægt að búið sé að yfirfara textann, 

prófarkalesa og samþykkja áður en unnið er með letur og stærð í umbroti68.  

Varðandi útlit leturs er mikilvægt að velja vel læsilegt og fallegt letur. Á söfnum og sýningum 

eiga gestir oft erfitt með að halda athygli á sýningartexta og eiga jafnvel í vanda með lestur. 

Oft stafar athyglisbresturinn af því að lýsingu er ábatavant, að gestir eru standandi en ekki 

sitjandi við lestur, ýmsar truflanir eru í kringum þá og stundum er hávaðasamt. Því er 

mikilvægt að texti og útlit sé aðlandi og skýrt til þess að fanga athygli gesta. Sýningargestir 

geta verið á ýmsum aldri, til dæmis skólabörn, fjölskyldur og eldri borgarar. Því er mikilvægt 

að sýningartexti sé skýr, sé staðlaður og í viðurkenndri stærð og leturgerð þarf að vera hentug. 

Stærri texti (allt að 38pt) hjálpar eldra fólki og þeim sem hafa skerta sjón að lesa 

sýningartexta á auðveldari hátt69. Það er því mjög mikilvægt að hafa ofangreint í huga þegar 

unnið er með letur og stærð sýningartexta.      

                                                           
68 Johansson, K., Lundberg, P. og Ryberg, R. (2008, bls. 200-204). Grafísk miðlun. Forvinnsla – prentun – 
frágangur. Reykjavík: IÐNÚ. 
69 Gilmore, E., Sabine, J. og Hooper-Greenhill, E. (Ritstj.), (1994). The Educational Role of the Museum (2. 
útgáfa). London: Routledge. 
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Mynd 12 Fyrirsagnir og meginmál sýningarspjalds 

 

Í fyrirsögn á öllum sýningarspjöldunum fyrir „Hellisgerði – Ég man“ er skrifað með stórum 

stöfum „ÉG MAN“. Þetta er einskonar yfirskrift. Fyrirsagnirnar eru skrifaðar í „sans-serif“ 

stöfum. Letrið er „Myriad Pro“ og notað „Bold“ og „Italic“. Leturstærðin er 182,4pt. 

Undirfyrirsagnirnar eru einnig með letrið „Myriad Pro“ en notað „regular“ og stærðin 76,8pt. 

Meginmálið er svartur texti á hvítum bakgrunni. Notast er við broddstafi í texta í meginmáli. 

Letrið er „Minion Pro“ og „regular“. Stærð texta í meginmáli er 30pt. Á mynd 12 sjást 

fyrirsagnir og meginmál í myndvinnsluforritinu „InDesign“. Myndin sýnir ekki rétt 

stærðarhlutfall eins og það lítur út á sýningarspjöldunum sjálfum en gefur skýra mynd af texta 

og leturgerð.  

 

9.3 Bakgrunnur og litir 
 

Í tengslum við bakgrunn og liti á sýningarspjöldunum þá voru miklar pælingar í kringum það. 

Gerðar voru margar prófanir með bakgrunn, ýmist einlitan, tvílitann og einnig með 

bakgrunnsmynd. Ein hugmyndin var til dæmis að setja tré, kletta eða annað umhverfi úr 

garðinum í bakrunnsmynd. Eftir íhugun og nokkrar prófanir gekk það engan veginn og upp 

kom sú spurning af hverju að planta umhverfismynd af náttúrunni í kring á spjaldið sjálft? 

Fljótlega var horfið frá þessari hugmynd. Hugmyndin þróaðist út í það að hafa liti í bakgrunn 

og setja tré eða blóm í eitt hornið á öll sýningarspjöldin.  
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Á endanum varð niðurstaðan sú að hafa bakgrunn veggspjaldanna mismunandi á litinn. 

Hugmyndin með því væri að láta sýningaspjöldin standa út úr umhverfi garðsins og gera þau 

þannig sýnilegri gestum og auka forvitni þeirra. Litirnir á spjöldunum eru hugsaðir á þann veg 

að blái bakgrunnsliturinn sé tákn fyrir vatn, græni fyrir grasið og gróðurinn, brúni fyrir 

trjástofna og jarðliti og svo væru fjólublár, bleikur og appelsínurauður hinir ýmsu blómalitir. 

Til að fá blæbrigði í bakgrunnslitinn var notaður „effect“ í „InDesign“ sem heitir „Gradient 

Feather“ og gerir það að verkum að liturinn er ljósari í miðjunni og dökknar svo út í kantana.  

 

9. 4 Grafík og ljósmyndir 
 

Á öllum sýningarspjöldunum sex er svart tré efst í hægra horni í bakgrunni. Á hverju 

sýningarspjaldi eru 4-5 ljósmyndir úr Hellisgerði. Ljósmyndirnar eru misjafnar að stærð á 

spjöldunum en eru í samræmi við útlit á textanum. Eins og með textaboxin þá hafa myndirnar 

ramma og hornin eru rúnuð af. Einnig er smá skuggi hafður á römmunum til þess að reyna að 

draga út textann og ljósmyndirnar. Myndirnar eru allar í 300-600 dpi upplausn til þess að ná 

fram sem hæstu gæðum í prentun. Myndirnar eru merktar eigendum þeirra þar sem við á, 

neðst í hægra hornið á myndunum. Letrið sem notast er við er „Minion Pro“ og er í 12pt 

stærð. Textinn er hvítur með svarta umgjörð til þess að gera hann sýnilegri og skýrari við 

lestur.   

 

  

Mynd 13 Grafík og ljósmyndir. 



37 
 
 

9. 5 QR kóði og notkun snjallsíma 
 

Á öllum sýningarspjöldunum er QR kóði staðsettur hægra megin við fyrirsögn. QR er stytting 

á enska orðinu „Quick Repsponse“. Kóðinn virkar svipað og strikamerki og felur í sér ákveðið 

magn gagna. Flestir snjallsímar bjóða upp á hugbúnað til 

þess að skanna og lesa kóða70. Með því að skanna QR 

kóða með snjallsíma er hægt að sækja smáforrit eða 

vefsíður71. Þannig eru QR kóðar gagnvirkir og 

skemmtilegir í notkun. Sé QR kóðinn á sýningar-

spjöldunum skannaður með snjallsíma leiðir hann 

notendur inn á vefsíðu sýningarinnar, 

www.hellisgerdi.wordpress.com.  

QR kóðar eru orðnir mjög sýnilegir í daglegu lífi. Á Íslandi hefur nýlega orðið mikil aukning í 

notkun þeirra. Fyrirtæki í allskonar rekstri eru farin að nýta sér þessa tækni í miklum mæli og 

má sjá auglýsingar með QR kóðum á ýmsum stöðum, svo sem í dagblöðum og tímaritum, í 

auglýsingabæklingum, á auglýsingaspjöldum og fleira. Sá hagur sem að QR kóðar hafa í för 

með sér fyrir fyrirtæki og markaðsfólk er að þetta er hagnýt leið til þess að koma skilaboðum 

á framfæri á auðveldan og einfaldan hátt. Flestir notendur QR kóða eru á aldrinum 25-54 ára 

sem nota „iPhone“ eða „Android“ snjallsíma72.  

Hugmyndin með að setja QR kóða á sýningarspjöldin var sú að tengja saman sýningarspjöldin 

í Hellisgerði og vefsíðuna fyrir „Hellisgerði – Ég man“. Með þessu móti getur fólk sem statt 

er á sýningunni í Hellisgerði skannað kóðann á spjöldunum og farið inn á vefsíðuna. Inn á 

vefsíðunni getur fólk kynnt sér nánar það efni sem þar er, um sýninguna sjálfa og 

skrúðgarðinn Hellisgerði sem það er statt í. Með því að nýta tækni snjallsíma og nota QR 

kóða á sýningarspjöldin er hægt að gæða spjöldin meira lífi og bjóða upp á annan heim, það er 

stærri upplýsingarbrunn á bakvið þau. Í þessu felst gagnvirkni sem hugsanlega getur aukið 

forvitni fólks um að vita hvaða upplýsingar eru að finna á bakvið QR kóðann. Slíkt getur 

einnig aukið skemmtanagildi fyrir gesti sýningarinnar.   
                                                           
70 Morgunblaðið tengt snjallsímum (2011, 9. mars). Morgunblaðið. Sótt 11. ágúst 2012 af: 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2011/03/09/morgunbladid_tengt_snjallsimum/ 
71 Síminn (2012). Hvað er QR kóði. Sótt 11. ágúst 2012 af: http://www.siminn.is/fyrirtaeki/farsimi/3g-netid-i-
simanum/snjallir-simar/ 
72 Lake, L. (2012). QR Code Best Practises. About.com Marketing. Sótt 26. ágúst 2012 af: 
http://marketing.about.com/od/internetmarketing/a/Qr-Code-Basic-Practices.htm 

Mynd 14 QR kóði fyrir vefsíðuna 
Hellisgerði - Ég man. 
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9. 6 Hugbúnaðurinn InDesign 
 

Þegar velja á umbrotsforrit er mikilvægt að kjósa það forrit sem algengt er í prentgeiranum. 

Það auðveldar öðrum að taka á móti skrám og vinna áfram með þær. Forritið þarf einnig að 

vera vel sniðið að prentvinnslu. Í umbrotsforritum er texta, týpógrafíu, myndum og 

teikningum raðað saman á tilbúnar síður. Forritin verða að geta tekið við texta- og 

myndsniðum sem ætluð eru til prentunar. Einnig eru umbrotsforrit notuð til þess að gera 

hágæðaútprent eða búa til stafræn prentskjöl á PDF skráarformi73.    

Varðandi hönnunina á sýningarspjöldunum þá komu eiginlega bara þrjú forrit til greina. 

„Photoshop“, „InDesign“ og „Illustrator“. Öll þessi forrit hafa sína kosti á sínum sviðum. Þau 

gætu öll hentað sýningarspjaldagerð. „Photshop“ hentar mjög vel fyrir myndvinnslu 

spjaldsins en þegar kemur að því að koma texta fyrir þá vandast málin. „Illustrator“ hentar 

einnig vel fyrir myndvinnslu og auðvelt er að yfirfæra skjal í pdf. Forritið hentar líka vel til að 

setja upp texta74. 

Hugbúnaðurinn sem var valinn og notast var við heitir „Adobe InDesign“ en hann hentar 

mjög vel fyrir textavinnslu og er fínn til þess að stilla upp myndum. „InDesign“ er til að 

mynda mikið notað við uppsetningu og gerð bóka og allskonar umbrotsvinnu. Í forritinu er 

hægt að gera aðalsíðu (e. Master page) sem hægt er að nota sem grind fyrir öll 

sýningarpjöldin. „InDesign“ var notað við uppsetningu sýningarspjaldanna þó svo myndirnar 

sjálfar hafi verið skannaðar og unnar í „Photoshop“. 

 

9. 7 Umbrotsvinna og endurgjöf 
 

Við umbrotsvinnu á veggspjöldunum var fengin aðstoð frá grafískum hönnuði við grafíska 

vinnslu og uppsetningu veggspjaldanna í „InDesign“ fyrir prentun. Nokkrar hugmyndir höfðu 

áður verið unnar um útlit og uppsetningu á veggspjöldunum og búið var að ákveða hvaða 

minningar yrðu saman á hverju sýningarspjaldi og myndir. Niðurstaðan var sú að hafa 

                                                           
73

 Johansson, K., Lundberg, P. og Ryberg, R. (2008, bls. 196). Grafísk miðlun. Forvinnsla – prentun – 
frágangur. Reykjavík: IÐNÚ. 
74 Printwand (2012). When to Use Adobe Illustrator vs. Photoshop vs. InDesign. Sótt 14. júlí 2012 af: 
http://www.printwand.com/blog/when-to-use-adobe-illustrator-vs-photoshop-vs-indesign 
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fyrirsögn, einskonar haus og samræmt útlit allra spjaldanna. Ástæðan var sú að 

sýningarspjöldin áttu að vera aðlaðandi, skýr en jafnframt tiltölulega einföld í útliti. Efst í 

hægra hornið yrði einhverskonar mynd sem yrði á öllum spjöldunum, tré eða blóm, og 

bakgrunnslitir sem vísuðu í og væru táknrænir fyrir vatn, gras og gróður, blóm, trjástofna og 

jarðliti. Textinn yrði á hvítum bakgrunni og myndirnar settar í samhengi við minningarnar. 

Þar að auki yrði staðsettur QR kóði á spjöldin fyrir snjallsíma. Endanlega uppsetningu var 

unnin með grafíska hönnuðinum sem mótuð var í sameiningu eftir þónokkra hugmyndavinnu 

og prófanir. Hann hjálpaði einnig til við myndvinnslu á ljósmyndunum til þess að ná fram 

hæstu mögulegum gæðum á þeim í prentun.  

Nauðsynlegt er að fá endurgjöf og viðbrögð frá öðrum aðilum þegar sýningarspjald er fullbúið 

og áður en það fer í lokaprentun. Þegar öll spjöldin voru tilbúin var leitað endurgjafar á þeim 

frá öðrum grafískum hönnuði. Leitast var eftir samþykki fyrir því að spjöldin væru grípandi, 

litu vel út og væru í góðu lagi hönnunarlega séð og varðandi litaval. Einnig var leitað 

viðbragða hjá aðila sem starfar í menningargeiranum ásamt nokkrum aðilum sem teljast til 

markhóps sýningarinnar. 
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9. 8 Sýningarspjöldin 

 

Mynd 15 Sýningarspjald #1 

 

Mynd 16 Sýningarspjald #2 
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Mynd 17 Sýningarspjald #3 

 

Mynd 18 Sýningarspjald #4 
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Mynd 19 Sýningarspjald #5 

 

Mynd 20 Sýningarspjald #6 
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10 Hönnun á skiltum og uppsetning 
 

Í upphafi er mikilvægt að ákveða hvernig tegund sýningarspjalds er um að ræða. Á það að 

hanga á vegg, standa á gólfi, vera skilti, hanga í staur eða keðju og svo framvegis. Ákveðið 

var strax í byrjun að sýningarspjaldið yrði skilti sem stæði utandyra. Það tók töluverðan tíma 

að detta niður á góða lausn með það fjármagn sem verkefnið hafði.  

Við hönnun á skilti er mikilvægt að horfa í kostnaðinn. Hann getur verið gríðarlega misjafn 

eftir skiltagerðafyrirtækjum og eftir því hvaða lausn er um að ræða. Til þess að meta kostnað í 

upphafi þarf framleiðandi skiltanna að vita stærð, fjölda lita í prent, gæði og tegund af skilti. 

Einnig þarf hann að vita um textamagn og myndvinnslu. Á skiltið að vera með 

lágmarkskostnaði og duga til skemmri tíma eða fela í sér betri gæði til langs tíma?75 

Umhverfi sýningarspjaldsins skiptir miklu máli. Hugsa þarf útlit skiltisins, sýningarspjaldsins 

og umhverfið sem eina heild. Þar sem um er að ræða skilti utandyra þarf það að vera eins og 

húsgagn í náttúrunni og huga þarf að því hvernig gestir sjá skiltið í samhengi við landslagið. 

Við hönnun á skilti utandyra er miklivægt að hafa eftirfarandi atriði í huga: 

• Skiltin verða að vera hógvær en alls ekki ósýnileg. Þau verða að líta vel út í umhverfi 

sínu. 

• Gott er að hafa skiltið í laginu eins og ræðupúlt, það er spjald með fjórum hornum. 

Slíkt tryggir betra aðgengi fyrir sýningargesti og fellur ekki inn í landslagið. Það 

kemur einnig í veg fyrir truflun á einkenni spjaldsins og því efni sem verið er að 

koma á framfæri. 

• Best er að láta skiltið vera hallandi. 

• Efni sýningarspjaldsins þarf að tengjast umhverfinu á augljósan hátt.  

• Ágætt er að forðast of mikið sólarljós ef hægt er. 

• Hafa þarf gott aðgengi að skiltunum og pláss í kringum þau fyrir sýningargesti. 

                                                           
75 Jenkinson, A. (1998, bls. 14). The materials maze. Interpretation. A Journal of Heritage and Environmental 
Interpretaion. Outdoor Interpretive Panels, bls. 14. Rit sem gefið er út í Bretlandi af The Society for the 
Interpretation of Britain‘s Heritage og fjallar um skipulagningu og hönnun á sýningarspjöldum og skiltum sem 
standa utandyra á áfangastöðum. 
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• Gæta þarf að undirstöðu skiltisins. Jörðin verður að vera hörð og passa þarf upp á að 

ekki myndist pollur eða moldarleðja þar sem gestir standa76. 

Við gerð styrkumsóknar til Hafnarfjarðarbæjar í upphafi ferlisins var gerður grófur 

útreikningur á kostnaðaráætlun fyrir skilti77. Hugmyndin í upphafi snéri að skilti sem væri 

álprófíll með tréplötu og prentaðri filmu. Þegar lengra var komið í ferlið varð að finna 

lokalausn við skiltagerðina. Til að fá hugmyndir af útliti skilta utandyra var farið í 

vettvangsferðir um miðbæ Reykjavíkur, miðbæ Hafnarfjarðar og á Árbæjarsafn. Teknar voru 

myndir af öllum skiltum sem á veginum urðu og lengi var velt vöngum yfir því hvernig lausn 

gæti hentað fyrir skiltin í Hellisgerði.  

 

Í miðbæ Reykjavíkur voru í fyrsta lagi gráu borgarskiltin. Þau eru mjög flott á að líta og 

kostur þeirra er að þau eru mjög sýnileg og hægt er að koma miklu efni á framfæri. Þau eru 

hins vegar mjög líklega dýr þar sem þau eru hönnuð til að standa utandyra til langtíma. Í öðru 

lagi var fjöldinn allur af ýmsum auglýsingaskiltum í mörgum stærðum og gerðum. Helsti 

gallinn á þeim var að þau voru mjög lág og horft er langleiðina niður í jörð. Slíkt myndi alls 

ekki henta fyrir skilti í Hellisgerði. Í Hellisgerði er stórt upplýsingaskilti við innganginn. Það 

er mun stærra en borgarskiltin og kom slíkt alls ekki til greina. Í miðbæ Hafnarfjarðar voru 

nokkur skilti áþekk þeim sem var að finna í Árbæjarsafni. Helstu kostirnir við skiltin í 

Árbæjarsafni voru þeir að skiltin voru í góðri stærð og hæð, mjög áþekk því sem upphaflega 

                                                           
76 Dagnall, P. (1998, bls. 22). Panel tips. The materials maze. Interpretation. A Journal of Heritage and 
Environmental Interpretaion. Outdoor Interpretive Panels, bls. 22. Rit sem gefið er út í Bretlandi af The Society 
for the Interpretation of Britain‘s Heritage og fjallar um skipulagningu og hönnun á sýningarspjöldum og skiltum 
sem standa utandyra á áfangastöðum. 
77 Sjá nánar Viðauka 4 Kostnaðaráætlun í upphafi. 

Mynd 21 Vala Magnúsdóttir: Myndir af skiltum í miðbæ Reykjavíkur og Hafnarfirði 



45 
 
 

var haft í huga.  Að lokum var ákvörðun tekin um að halda sig  nokkurn veginn við 

upphaflegu hugmyndina sem var svipuð og þau skilti sem eru að finna í Árbæjarsafni en 

jafnframt hugsanlega einfaldari og ódýrari í smíði. 

 

 

 

 

 

Lokalausnin var unnin með skiltagerðarframleiðanda og vildi svo vel til að hann þekkti vel til 

aðstæðna í Hellisgerði og hjá Hafnarfjarðarbæ. Lausnin var unnin í samræmi við fjármagn 

verkefnisins. Sú lausn var fundin varðandi undirstöðurnar að notast við hulsur sem 

Hafnarfjarðarbær á og sækja þyrfti um að fá að láni frá bænum. Þá er grafin hola í jörðu og 

hulsunum komið þar fyrir. Þá er hægt að festa járnstöng þar ofan í og það kemur í veg fyrir að 

hægt sé að losa skiltið frá jörðu. Skiltið sjálft er álprófíll, stærð 420 x 594mm, með 

krossviðarplötu aftaná. Þar er festing til þess að skrúfa utan um járnstöng. Járnstöngin er 

sveigð í annan endann sem skiltið liggur ofan á þannig að það hallar aftur. Hinn endinn er 

festur ofan í hulsu sem grafin er í jörðu. Ofan á álplötuna er strengd filma með efni 

sýningarspjaldsins.  

Samþykki þurfti frá Hafnarfjarðarbæ og garðyrkjustjóra 

varðandi undirstöðurnar. Þetta þótti góð lausn á skiltum og 

undirstöðum þar sem hulsurnar valda litlu eða nánast engu raski 

á jarðveginum. Hafnarfjarðarbær samþykkti að lána 6 hulsur til 

verkefnisins ásamt aukakostnaði við tækjabúnað og vinnu við 

að bora niður fyrir skiltunum og setja þau upp. Myndir af 

skiltum í Hellisgerði má sjá hér á eftir. 

  

Mynd 22 Vala Magnúsdóttir: Myndir af skiltum á Árbæjarsafni 

Mynd 23 Vala Magnúsdóttir: 
Undirstöður skilta 
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Mynd 24 Vala Magnúsdóttir: Myndir af sýningarskiltum í Hellisgerði 
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10. 1 Staðsetning skilta 
 

Í hönnunarferlinu á sýningarspjöldunum var búið að ákveða staðsetningar á skiltunum í 

garðinum og búið var að sækja um leyfi og fá samþykki fyrir þeim hjá landlagsarkitekt, 

garðyrkjustjóra og byggingarfulltrúa Hafnarfjarðarbæjar78.  

Breyta þurfti þremur staðsetningum frá upphaflegri áætlun þar sem ekki var hægt að koma 

tækjabúnaði fyrir til þess að bora og festa niður skiltin. Endanleg staðsetning á 

sýningarskiltunum er sú sem að kortið79 hér á eftir sýnir. Vel tókst til og í raun komu 

lokastaðsetningarnar mun betur út en þær sem gert hafði verið ráð fyrir í upphafi.  

 

Mynd 25 Kort af Hellisgerði með staðsetningum skilta 

 

Staðsetning hvers skiltis fer að einhverju leyti eftir innihaldi þess, það er að segja að 

minningar fólks á sýningarspjöldunum eru oft tengdar þeim staðsetningum sem valdar voru. 

Það er hins vegar engin sérstök röð á skiltunum sjálfum þannig að það breytir engu í hvað röð 
                                                           
78 Sjá nánar Viðauka 7 Umsókn um leyfi fyrir staðsetningum skilta. 
79

 Kort af Hellisgerði, hannað af Fíton. Birt og breytt með leyfi Fíton fyrir Hellisgerði – Ég man. 
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þau eru skoðuð. Í Hellisgerði eru nokkrir inngangar og því koma gestir inn í garðinn úr 

mismunandi áttum. Skiltin standa við aðal gangstíginn í garðinum. Ef gengið er inn um 

aðalinnganginn við Reykjavíkurveg (neðsti inngangur á kortinu hér að framan) blasir fyrsta 

skiltið við. Minningar á því tengjast sumar tjörninni og gosbrunninum sem stendur í gjótunni 

fyrir neðan skiltið. Einnig um blómarækt og sölu sem áður var við innganginn. Næsta skilti 

stendur við stóra túnið þar sem eru leiktæki, svið og Oddrúnarbær. Á skiltinu eru meðal 

annars minningar fólks af leiksýningum, leikjum á túninu og litla húsinu. Á þriðja skiltinu eru 

nokkrar minningar um skemmtanir í garðinum en á þessu svæði safnaðist oft fólk saman við 

ýmis hátíðleg tækifæri. Næsta skilti inniheldur að mestu leyti bernskuminningar fólks og 

hefur engin sérstök tengsl við staðsetninguna. Á fimmta skiltinu eru meðal annars minningar 

um peningabauk sem stóð við gamla innganginn Hellisgötumegin ásamt fleirum. Skiltið 

stendur í áttina að gamla innganginum. Á sjötta skiltinu er minning um sjoppu sem stóð á 

vinstri hönd við skiltið, gamlan steinbekk sem er að finna þegar gengið er áfram inn 

göngustíginn og fleira. Staðsetning skiltanna er því engin tilviljun og segja má að þau standi 

nokkurn veginn sjálfstætt hvert og eitt þar sem ekki skiptir máli í hvaða röð þau eru skoðuð.   

 

11 Hönnun og gerð vefsíðu 
 

Veraldarvefurinn er mikilvægt tól til þess að koma upplýsingum á framfæri. Strax í upphafi 

verkefnisins var ákveðið að vinna vefsíðu í tengslum við sýninguna „Hellisgerði – Ég man“. 

Hugmyndin var að gera síðu fyrir sýninguna sjálfa ásamt því að varpa ljósi á sögu garðsins og 

tilurð hans og tengja saman efni og minningar fólks úr garðinum. Með notkun QR kóða á 

sýningarspjöldin í Hellisgerði eru skiltin þannig tengd við vefsíðuna. Með nýrri tækni 

snjallsíma virkar kóðinn á sýningarspjöldunum eins og einhverskonar lykill sem opnar luktar 

dyr á stærri heim upplýsinga, það er um sýninguna sjálfa og sögu garðsins.   

Mikilvægt er að gera notendavæna vefsíðu þannig að notendur þurfi ekki mikið að hugsa. 

Ástæðan er sú að ef eitthvað er erfitt í notkun þá munu notendur nota síðuna minna eða alls 

ekki. Allt þarf að virðast sjálfsagt og auðvelt svo að notandinn viti strax hvernig síðan er 

uppbyggð. Annars nennir notandinn ekki að nota síðuna og fer annað80. Mikilvægt er að hafa 

                                                           
80 Jónas Kristjánsson (2008). Auktu leti mína. Sótt 27. júlí 2012 af: http://jonas.is/kennsla.lasso?tre=6 
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einfaldleikann í fyrirrúmi og forgangsraða efni síðunnar í upphafi81. Eftirfarandi fimm atriði 

verður að hafa í huga við hönnun og gerð vefsíðu:  

1. Skýr virðingarröð á hverri síðu. 

2. Skýr notkun á hefðum. 

3. Skýrt afmarkaðir þættir síðunnar. 

4. Augljóst hvar megi smella. 

5. Lítið af truflunum82. 

Við hönnun og gerð vefsíðunnar „Hellisgerði – Ég man“ voru þessi atriði höfð í huga frá 

upphafi. Í fyrsta lagi verður uppsetning síðunnar að sýna samhengi efnis og virðingarröð þess. 

Þau atriði sem teljast merkilegri eru höfð meira áberandi. Skyldir hlutir eru saman á síðu og 

undirflokkar sýna hvað sé partur af hverju83. Á vefsíðunni er notast við yfir- og 

undirfyrirsagnir og fréttir og bloggfærslur raðast í dagsetningarröð. Í öðru lagi er notast við 

hefðir. Dæmi um það er leitarboxið til hægri, hægt er að fara aftur á forsíðu með því að smella 

á mynd eða nafn síðunnar, tenglar eru lýsandi og efnisflokkun er á forsíðu. Í þriðja lagi á 

skipting síðunnar að létta ferð notandans um hana. Flipar eru augljósir og efnið er skýrt og 

afmarkað. Í fjórða lagi á að vera augljóst hvar megi smella og er það nokkuð ljóst á 

vefsíðunni. Í fimmta lagi á að vera lítið af truflunum á síðunni. Á vefsíðunni eru engar 

truflanir, auðvelt er að staðsetja sig á síðunni og skanna hana. Reynt er að hafa síðuna 

einfalda, þægilega og mjög notendavæna.  

 

11. 1 Vefumsjónarkerfið WordPress 
 

Við hönnun og gerð vefsíðu fyrir verkefnið „Hellisgerði – Ég man“ var ákveðið að notast við 

vefumsjónarkerfið „WordPress“ sem er eitt útbreiddasta vefumsjónarkerfi í heiminum. Helsta 

ástæða var sú að nýta þá þekkingu sem höfundur hafði öðlast á „WordPress“ í námi sínu og 

auka við þá þekkingu. Þar að auki er WordPress.com frítt kerfi, notendavænt og heppilegt 

fyrir bæði vefsíðugerð, blogg og sem fréttavefur.  

                                                           
81 Boag, P. (2010, bls. 4-5). Website owner’s manual. The secret to a successful website.  Greenwich: Manning 
Publications Co. 

82 Krug, S. (2005, bls. 31-39). Don’t make me think. A common sence approach to web usability. Berkeley: New 
riders press. 
83 Jónas Kristjánsson (2008). Auktu leti mína.  
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WordPress vefumsjónarkerfinu var hleypt af stokkum í maí 2003. WordPress.com er 

auðveldur vettvangur til að birta efni á netinu og byggir á hugmyndinni um frjálsan hugbúnað 

(e. Open source). Frjáls hugbúnaður snýst um það að hönnuðir kerfisins og þeir sem viðhalda 

því krefjast ekki launa eða endurgjalds. Kóðar og öll forritun í kerfinu er opin til notkunar. 

Kerfið er því að mestu leyti frítt og auðvelt er að finna leiðbeiningar um notkun kerfisins á vef 

„WordPress“. Ekki þarf að ná í hugbúnað fyrir WordPress.com, greiða fyrir hýsingu eða hafa 

umsjón með vefþjóni. WordPress.com býður upp á margskonar sniðmát, það er þemu (e. 

Themes) og viðbætur (e. Plugins) fyrir uppbyggingu WordPress vefs. Hægt er að nýta ýmsa 

eiginleika í boði, til dæmis spila myndskeið af „YouTube“ og „Vimeo“, setja upp 

myndagallerí og fleira84. 

 

12 Uppbygging vefsíðunnar Hellisgerði – Ég man 
 

Vefsíðan ber sama heiti og sýningin eða „Hellisgerði – Ég man“. Undirtitillinn er Sýning í 

Hellisgerði, sumar 2012. Efniviður vefsíðunnar er Hellisgerði, saga garðsins, náttúra og 

sýningin ásamt fleirum viðbótum. Vefslóðin er: www.hellisgerdi.wordpress.com.  

 

12. 1 Þema  
 

„Wordpress“ býður upp á margskonar þemu (e. Themes), það er ákveðið sniðmát fyrir útlit 

síðunnar. Sumar eru fríar en aðrar þarf að greiða fyrir. Ákveðið var að velja þema sem er frítt. 

Í upphafi var prófað að byrja að vinna með þemað „Ocean Mist“ sem hefur stóra 

upphafsmynd og fallegt viðmót. Bakgrunnurinn er ljósblár en fljótlega virtist það ekki henta 

undir Hellisgerði ímyndina, sem er grænn og fagur garður. Því var ákveðið að notast við 

„Twenty Ten“ sem er ekki mjög ólíkt hinu þemanu í uppbyggingu. Það kom strax betur út og 

þemað býður einnig upp á ýmsa möguleika, er auðvelt í notkun, stílhreint og notendavænt.  

                                                           
84 WordPress (2012). Support. Sótt 25. júlí 2012 af: http://en.support.wordpress.com/ 
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Útlit síðunnar skiptist í haus síðunnar (e. Header), valmynd (e. Menu), megindálk (e. Main 

column) og hliðardálk (e. Side bar). Litirnir eru ljósir, það er hvítur forgrunnur í síðunum 

undir texta og myndum. Bakgrunnslitur var valinn og ákveðið var að hafa hann ljósan en hann 

er aðeins út í grátt og er sami litur og má finna á ákveðnum stað í klettinum sem er á 

forsíðumyndinni.  

 

Mynd 26 Upphafssíða vefsíðunnar Hellisgerði - Ég man 

Titilmynd vefsíðunnar er stór og áberandi. Mikilvægt er að velja góða, fallega og lýsandi 

mynd fyrir síðuna. Góður tími var tekinn í að velja mynd og máta. Þessi mynd af lítilli stúlku í 

Hellisgerði varð fyrir valinu. Myndin sýnir helstu einkenni garðsins, það er hraun og 

klettamyndun, tré og blóm. Í myndinni eru fallegir litir, sólskin og heiðblár himinn. 

 

12. 2 Valmynd 
 

Mikilvægt er að búa til snyrtilega vefsíðu. Grind á vefsíðu á að vera svipuð og grind í 

dagblaði. Huga þarf að þeim hluta sem sést á fyrstu skjámyndinni þegar komið er inn á 

vefsíðuna. Notendur eiga alltaf að vita hvaða kostir eru í boði, hvar þeir eru staddir og hvert 

þeir geta farið. Það tekur örfáar sekúndur að fanga athygli fólks og því mikilvægt að 

valmyndin (e. Menu) og efni síðunnar sé skýrt. Notendur skanna vefsíður og því þarf allt efni 
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að vera auðfundið, annars er hætta á að þeir fari einhvert annað85. Valmyndin verður því að 

vera skýr og heiti lýsandi. Ekki má gera ráð fyrir að notandi þekki staðhætti, skammstafanir 

eða eitthvað þvíumlíkt. Titlar verða að vera skýrir og mjög mikilvægt er að nota einföld og 

lýsandi orð í valmynd86.   

Á vefsíðunni „Hellisgerði – Ég“ man birtist valmyndin fyrir neðan haus síðunnar. Undirsíður 

birtast í fellilista.  

 

Mynd 27 Valmynd vefsíðunnar Hellisgerði - Ég man.  

Valmyndin samanstendur af þessum 7 flipum og 7undirsíðum:  

1. Forsíða. 

2. Fréttir. 

3. Hellisgerði. 

3.1. Saga Hellisgerðis. 

3.2. Tré. 

3.3. Fuglar. 

4. Ég man. 

4.1. Minningarbrot 

4.2. Sýningarspjöld í Hellisgerði 

5. Myndir. 

5.1. Myndband. 

                                                           
85 Jónas Kristjánsson (2012). Vefhönnun, nýmiðlun. Sótt 20. júlí 2012 af: 
http://jonas.is/kennsla.lasso?tre=6&id=86 
86 Boag, P. (2010, bls. 99-100). 
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6. Staðsetning. 

7. Um verkefnið. 

7.1. Þakkir og styrktaraðilar. 

 

12. 3 Síður 
 

Síðurnar (e. Pages) á vefnum „Hellisgerði – Ég man“ eru 14 talsins, það er 7 síður og 7 

undirsíður. Ein síðan byggir á blogg færslum en á henni koma fram frétta- og 

viðburðatilkynningar. Síðurnar hafa allar sama rammann, það er haus, hliðardálkur og 

titilmynd vefsíðunnar halda sér óbreytt á milli síðna. Einungis megindálkurinn breytist. 

Titilmynd breytist á einum stað þegar farið er inn á myndasíðuna, en þá birtist titilmynd af 

handahófi úr þeim myndum sem þar er að finna. Í þemanu „Twenty Ten“ er hægt að velja 

hvort síðan hafi einn dálk eða tvo. Valið var að hafa tvo dálka, það er megindálk og hliðardálk 

sem býður upp á ýmsa kosti og eru notaðir fyrir upplýsingar og tengla. Þegar síður eru 

vistaðar á veraldarvefinn er mikilvægt að hafa vefslóð (e. URL) vefsíðunnar vel læsilega fyrir 

leitarvélar og vera lýsandi fyrir innihald síðunnar. Styttri vefslóð er auðveldari til lesturs og 

auðfundnari, bæði af einstaklingum og leitarvélum87. Neðst á flest öllum síðunum eru hnappar 

sem val er um að birta innihald síðna og deila á öðrum „WordPress“ síðum eða 

samfélagsmiðlunum „Facebook“ og „Twitter“. Hér á eftir er farið nánar í heiti síðna á 

vefsíðunni og efni þeirra.  

 

12. 3. 1 Forsíða 
 

Upphafssíða „Hellisgerði – Ég man“ er flipinn Forsíða. Á forsíðu eru upplýsingar um 

sýninguna í Hellisgerði og örstutt kynning um hana. Á forsíðu er í boði að senda inn 

minningu úr Hellisgerði fyrir áhugasama. Þá er fyllt út í þartilgerða reiti og minningin send í 

gegnum síðuna. Innsendur texti berst í tölvupósti á netfang verkefnisins 

hellisgerdi2012@gmail.com. Sé einstaklingur staddur í Hellisgerði að skoða sýningarspjöldin 

sem þar eru og notar snjallsímann sinn til að skanna QR kóðann í hægra horninu á skiltunum 

                                                           
87 Boag, P. (2010, bls. 200). 
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þar, þá berst viðkomandi inn á forsíðu „Hellisgerði – Ég man“ í gegnum internetið og fær upp 

vefsíðuna í símanum sínum. Fær hann þá upplýsingar um sýninguna strax í símann sinn.  

 

Mynd 28 Á forsíðu Hellisgerði - Ég man 

 

12. 3. 2 Fréttir 

 

Fréttir er einskonar frétta- og tilkynningasíða um viðburði í Hellisgerði eða efni sem tengist 

garðinum. Á þessari síðu er blogg virkni „WordPress“ notað. Tilgangurinn er að gera 

vefsíðuna líflegri og að hægt sé að fylgjast með hvað sé um að vera í garðinum. Reynt er eftir 

fremsta megni að setja inn reglulegar færslur og tilkynningar um viðburði eða efni í tengslum 

við garðinn þegar við á. 
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Mynd 29 Frétta- og tilkynningasíða um efni og viðburði sem tengjast Hellisgerði 

 

12. 3. 3 Hellisgerði 
 

Síðan segir stuttlega frá almenningsgarðinum Hellisgerði í Hafnarfirði og þar er mynd af 

uppdrætti af garðinum frá því fyrir 1960 sem sést á mynd 4 í kafla 2 Skrúðgarðurinn 

Hellisgerði. 

Á undirsíðunni Saga Hellisgerðis er farið yfir sögu garðsins frá upphafi, 15. mars 1922. 

Fjallað er um málfundafélagið Magna og stofnun garðsins. Ákveðið var að á landinu í 

kringum Fjarðarhelli yrði ræktaður blóma- og skemmtigarður fyrir Hafnfirðinga. Fjármögnun 

garðsins var að mestu leyti í höndum félaga í Magna og haldin voru góðgerðarböll, svo kölluð 

Jónsmessuböll, og fleira til öflunar fjárs. Sagt er frá frumkvöðlinum Ingvari Gunnarssyni sem 

einnig var umsjónarmaður garðsins í 37 ár. Í Hellisgerði er líka að finna lágmynd af 

Guðmundi Einarssyni, einum af stofnendum garðsins. Forsetaheimsóknir tíðkuðust í 

Hellisgerði þegar forseti Íslands kom í opinberar heimsóknir í Hafnarfjörð. Gosbrunnurinn í 
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Hellisgerði á sér líka sögu og sagt er frá Bjarna Sívertsen riddara en brjóstmynd af honum 

stendur í Hellisgerði. Stuttlega er sagt frá litla húsinu Oddrúnabæ og Bonsai trjágarðinum sem 

starfræktur var í Hellisgerði á tímabili.  

Á undirsíðunni Tré eru talin upp fjöldi trjátegunda sem er að finna í Hellisgerði og á 

undirsíðunni Fuglar eru nefndir þeir helstu fuglar sem eru að finna í garðinum. 

 

12. 3. 4 Ég man 
 

Síðan býður notanda að fylla inn í textabox og senda minningu úr Hellisgerði eins og á 

forsíðunni. Á undirsíðunni Minningarbrot er að finna minningarbrot úr Hellisgerði frá fólki, 

líkt og sýningarspjöldin í Hellisgerði sýna. Á mynd 30 má sjá að fyrirsagnir eru við hverja 

minningu til þess að fókusa á einkenni hennar og draga athygli lesanda að textanum. Sögurnar 

eru myndskreyttar til þess að lífga upp á umhverfið og styðja við minningarbrotin. Allar 

myndirnar eru úr eigin einkasafni.  

 

Mynd 30 Minningarbrot úr Hellisgerði 
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Á síðunni Sýningaspjöld í Hellisgerði er að finna myndir af sýningarspjöldunum sem staðsett 

eru í Hellisgerði og uppbygging, hönnun og útlit þeirra útskýrð. 

 

12. 3. 5 Myndir 
 

Þessi síða inniheldur ljósmyndir úr Hellisgerði. Þetta eru myndir úr eigin einkasafni. Ákveðið 

var að hafa sjálfvirka myndasýningu sem spilar myndir úr garðinum. Ljósmyndir eru 

mikilvægar til þess að gefa betri sýn á umhverfið og garðinn Hellisgerði. Á undirsíðunni 

Myndband er að finna stutt myndband sem búið var til frá opnun sýningarinnar. Myndbandið 

er vistað á „YouTube“ og hægt er að spila það beint í gegnum WordPress síðuna.  

 

12. 3. 6 Um verkefnið 
 

Hér er stuttur kynningartexti á verkefninu og hugmyndin kynnt sem er á bakvið verkefnið. Á 

undirsíðunni Þakkir og styrktaraðilar má finna þá aðila sem ég þakka aðstoð og samstarf við 

verkefnið.  

 

12. 4 Viðbætur og grafískir aukahlutir 
 

Í „WordPress“ er hægt að nýta ýmsa grafíska aukahluti (e. Widget) við gerð vefsíðunnar. 

Þessir aukahlutir eru viðbætur (e. Plugin) í „WordPress“ með þeirri viðbótarvirkni að vera 

með grafískt viðmót. Í raun eru þetta lítil forrit sem sett eru inn á vefsíður á auðveldan hátt. Á 

vefsíðunni „Hellisgerði – Ég man“ er notast við nokkra aukahluti: 

• Leit, efst í hliðardálki. Hægt er að leita eftir efnisorðum á síðunni. 

• Hafðu samband, í hliðardálki. Augljóst þarf að vera hvernig hægt er að hafa samband 

við aðila á bakvið vefsíðu. Fyrir það var notað textabox þar sem nafn höfundar og 

netfang vefsíðunnar er gefið upp. Einnig var settur HTML kóði á bakvið netfangið 

þannig að hægt sé að smella á það til að senda póst beint í gegnum póstforrit.  
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• Facebook like box, í hliðardálki. Samfélagsmiðlar eru mikið notaðir þar sem fólk deilir 

efni á milli sín. Viðbæturnar eru kassi í hliðardálki sem inniheldur hnapp þar sem 

notendur geta líkað við (e. Like) á Facebook síðu verkefnisins. Í honum birtast einnig 

nokkrar myndir af notendum á Facebook sem hafa  líkað við vefinn. 

• Nýlegar færslur, í hliðardálki. Sýndar eru fyrirsagnir þriggja síðustu frétta- og 

viðburðatilkynningar sem birtast í gegnum blogg síðuna.  

• Vinir Hellisgerðis, í hliðardálki. Þetta er listi yfir tengla síðunnar. Ákveðið var að hafa 

einungis tengla á vefsíður sem á einhvern hátt tengjast Hellisgerði.  

• Póstlisti, í hliðardálki. Hægt er að ská sig á póstlista og fá sendar tilkynningar um 

fréttir og viðburði í Hellisgerði á tölvupósti.  

 

13 Opnun sýningarinnar  
 

Sýningin „Hellisgerði – Ég man“ opnaði föstudaginn 1. júní 2012, kl. 17:00 í Hellisgerði, á 

afmælisdegi Hafnarfjarðarbæjar. Opnunin og sýningin var hluti af menningarhátíðinni Bjartir 

dagar í Hafnarfirði sem stóð yfir helgina 31. maí til 3. júní 2012.  

Við undirbúning opnunarinnar var í nógu að snúast. Mikilvægt atriði var að gera opnunina 

skemmtilega og líflega. Nokkrar hugmyndir urðu til. Í fyrsta lagi yrði fjallað í stuttu máli um 

sýninguna og sagt frá tilurð hennar. Síðan var spurning um að hafa tónlistaratriði og leikið 

dansatriði. Leitað var til nokkurra aðila en því miður voru þeir leikarar og dansarar sem leitað 

var til uppteknir á þessum tíma. Fengin var harmonikkuleikari til þess að spila við opnunina 

og með því var hugmyndin að vísa í gamla tímann og hafa góða stemmingu. Boðið var upp á 

veitingar, það er kaffi og kökur ásamt gosi og lakkrísrör fyrir yngri kynslóðina. Fjöldi fólks 

mætti á opnunina. Veðrið var yndislegt, sól og blíða sem gerði opnun sýningarinnar ótrúlega 

vel heppnaða.  

Dagskráin var eftirfarandi: 

• Opnunin hófst í grasbalanum ofan við gosbrunninn, undir stóra klifurtrénu. 

• Harmonikkuleikur í upphafi á meðan gestir voru að mæta á staðinn. 

• Sagt var frá hugmynd og tilurð sýningarinnar. 
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• Sýningargestir ganga í gegnum sýninguna meðfram aðal göngustígnum og enda við 

kaffihlaðborð á grasinu undir ræðupúltinu. 

• Ungur sonur eins þátttakandans, sem á minningu á sýningunni, les upp draugasögu 

sem minningin fjallar um. 

• Veitingar og spjall við léttan harmonikkuundirleik. 

Hér eru nokkrar myndir frá opnun sýningarinnar í Hellisgerði. 

 

 

 

 

Mynd 31 Vala Magnúsdóttir: Myndir frá opnun sýningarinnar 
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14 Kynningarmál og önnur miðlun 
 

Í kostnaðaráætlun var ekki gert ráð fyrir fjármagni í markaðsmál fyrir sýninguna. Notast var 

við nokkrar leiðir til þess að koma sýningunni á framfæri og kynna hana. Má þá nefna 

samfélagsmiðla, auglýsingar á vegum Hafnarfjarðarbæjar og útvarpsviðtal á RÚV en nánar er 

fjallað um þetta í köflunum hér á eftir.  

 

14. 1 Samfélagsmiðlar 
 

Samfélagsmiðlar á veraldarvefnum eru fjölbreyttir. Undir samfélagsmiðla flokkast meðal 

annars dagblöð og tímarit á vefnum, blogg, félagsleg tengslanet og fleira. Segja má að stærsti 

samfélagsmiðillinn í dag sé Facebook, 

að minnsta kosti á Íslandi. Í upphafi 

þegar unnið var við efnisöflun fyrir 

verkefnið var valið að nota Facebook. 

Eins og segir í kafla 7.3 Notkun 

samfélags miðla - Facebook þá var 

stofnuð grúppa til þess að bæði kynna 

verkefnið og fá fólk til þess að senda 

inn minningar úr Hellisgerði. Þegar 

lengra leið á verkefnið og söfnun á efni 

fyrir sýninguna var lokið var ákveðið að loka þessari grúppu. Þess í stað var stofnuð Facebook 

síðan „Hellisgerði – Ég man“ sem er að finna á vefslóðinni: www.facebook.com 

/hellisgerdi2012. Síðan er í raun upplýsingar um verkefnið sjálft ásamt því sem sent er út efni 

eða tilkynningar í tengslum við „Hellisgerði – Ég man“. Áhugasamir geta því líkað við síðuna 

og hún er opin öllum. 

  

14. 2 Auglýsingar 
 

Auglýsingar í tengslum við sýninguna og opnun hennar birtust í auglýsingum 

Hafnarfjarðarbæjar um menningarhátíðina Bjartir dagar. Í stuttri grein á forsíðu 

Mynd 32 Facebook síðan Hellisgerði - Ég man 
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Fjarðarpóstsins þann 31. maí 2012 er minnst á opnun sýningarinnar á meðal nokkurra annarra 

viðburða. Á blaðsíðu 5 í sama blaði er að finna dagskrá viðburða, þar á meðal sýninguna 

„Hellisgerði – Ég man“ í Hellisgerði88. Einnig auglýsti Hafnarfjarðarbær hátíðina á vef sínum, 

Facebook síðu sinni, í útvarpi og var bæklingum einnig dreift í öll hús í Hafnarfirði með 

dagskrá hátíðarinnar.  

Facebook og vefsíðan fyrir „Hellisgerði – Ég man“ var notuð til þess að tilkynna og auglýsa 

opnun sýningarinnar. Einnig var viðburðurinn tilkynntur á Facebook síðu Álfagarðsins í 

Hellisgerði og á síðu Hollvinafélags Hellisgerðis.   

 

14. 3 Kynning á stofnfundi Hollvinafélags Hellisgerðis 
 

Á sumardaginn fyrsta, þann 19. apríl 2012, var haldinn stofnfundur Hollvinafélags 

Hellisgerðis í Hellisgerði. Stofnfundurinn var auglýstur í Fjarðarpóstinum og velunnarar 

garðsins hvattir til að mæta. Garðyrkjustjóri bæjarins sagði frá garðinum og þáverandi 

bæjarstjóri gróðursetti tré í tilefni stofnunar félagsins. Ég fékk beiðni um að koma á þennan 

fund og segja frá verkefninu mínu sem var í vinnslu. Tækifærið var því notað til þess að 

kynna verkefnið, hvetja fólk til þess að senda inn minningar og efni í tengslum við sýninguna 

ásamt því að auglýsa opnun sýningarinnar í tengslum við menningarhátíðina Bjartir dagar.   

 

14. 4 Útvarpsviðtal á RÚV 
 

Í útvarpsþættinum Samfélagið í nærmynd á Rás 1, þann 27. júní 2012, var flutt viðtal við 

höfund sem tekið var af Hrafnhildi Halldórsdóttur umsjónarmanni þáttarins. Upptakan fór 

fram í Hellisgerði þann 25. júní 2012. Viðtalið var hátt í 15 mínútur að lengd og fjallaði um 

sýninguna í Hellisgerði. Með útvarpsviðtalinu gafst tækifæri á að kynna verkefnið og 

sýninguna „Hellisgerði – Ég man“. Með þessu móti var efni sýningarinnar komið á framfæri í 

útvarpi. Útvarpsviðtalið er að finna á vefsíðu RÚV undir vefslóðinni: www.ruv.is 

/frett/samfelagid-i-naermynd/a-slod-minninganna.  

    

                                                           
88 Bjartir dagar 10 ára (2012, 31. maí). Fjarðarpósturinn, bls. 1.  
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14. 5 Leiðsögn 
 

Leiðsögn er skemmtileg aðferð til þess að kynna verkefni og koma sögulegu efni á framfæri. 

Snemma í  vinnuferlinu var ákveðið að gera leiðsögn í Hellisgerði sem farin yrði í júlí eða 

ágúst mánuði. Handrit var útbúið að leiðsögn89 í tengslum við sýninguna „Hellisgerði – Ég 

man“ og garðinn sjálfan. Leiðsögnin byggir á sögu garðsins og minningum fólks úr garðinum. 

Gönguleiðin var sett inn á kort af Hellisgerði og merkt inn þær staðsetningar sem að farið yrði 

yfir ákveðið efni sem er að finna í handritinu. Inn í sögulegt efni yrði fléttað inn minningum 

fólks úr garðinum og þannig væri viðfangsefnið tengt saman í eina heild.  

Þriðjudaginn 14. ágúst, kl. 17:30, var haldin leiðsögn í Hellisgerði sem byggði á handritinu. 

Því miður var ekki hægt að auglýsa viðburðinn í bæjarblaði Hafnfirðinga á þessum tíma því 

að blaðið var í sumarfríi. Viðburðurinn var því einungis auglýstur á Facebook og vefsíðu 

„Hellisgerði – Ég man“. Gangan heppnaðist prýðilega og tók hún hátt í 60 mínútur. Gestir í 

göngunni lýstu yfir ánægju sinni að göngu lokinni og að þeir væru töluvert mikið fróðari um 

Hellisgerði og sögu garðsins í kjölfarið. 

 

14. 6 Myndband á YouTube 
 

Opnun sýningarinnar „Hellisgerði – Ég man“ fór 

fram á sólríkum sumardegi, 1. júní 2012, eins og 

áður segir. Það var mikið um að vera og vildi 

höfundur fanga þennan skemmtilega viðburð á 

myndavélar. Einstaklingar voru fengnir til þess að 

taka myndir og notast var bæði við myndbands-

upptökuvél og ljósmyndavél. Í framhaldinu bjó 

höfundur til og klippti myndband til þess að setja á 

vefinn „YouTube“. Fullunnið efni frá opnunar-

deginum var 15 mínútna stuttmynd. Ákveðið var að takmarka tímalengdina á myndbandinu 

sem sett var á YouTube við rúmar 5 mínútur. Myndbandið var unnið og klippt í forritinu 

„Adobe Premier Pro“. Varðandi tónlistarval í myndbandið þá var notast við harmonikkuleik 
                                                           
89 Sjá nánar í Viðauka 9 Handrit af leiðsögn í Hellisgerði. 

Mynd 33 Myndband frá opnun Hellisgerði – Ég 
man 
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sem var á svæðinu. YouTube er tiltölulega erfitt viðureignar varðandi höfundarétt á lögum og 

hendir út efni með höfundarvörðu efni. Því var leitað til lagahöfundarins Moby sem býður 

nemendum og kvikmyndaframleiðendum að nota tónlist sína frítt í myndir og myndbönd með 

sínu samþykki. Sótt var um leyfi fyrir laginu „Fireworks“ sem fékkst samþykkt  fyrir 

myndbandið og er það spilað undir á mörgum stöðum í myndbandinu. Myndbandið á 

YouTube er hægt að sækja með því að slá inn „Hellisgerði – Ég man“ og er að finna á 

vefslóðinni:  http://www.youtube.com/watch?v=kW-OxIL9SpU.   
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15 Lokaorð 
 

Hellisgerði er einstök náttúruperla og hefur mikilvægt menningargildi fyrir Hafnarfjarðarbæ 

og bæjarbúa. Þetta er fallegur garður og vinsæll áfangastaður sem að almenningur sækir til 

þess að eiga góðar og notarlegar stundir. Þangað kemur fólk á öllum aldri til þess að komast 

úr amstri hversdagsins. Oft má sjá fólk gangandi um garðinn, fjölskyldur með teppi, jafnvel 

með bók eða nesti meðferðis, börn að leika sér útum allan garð og ýmislegt fleira. Flestir sem 

koma í Hellisgerði eiga sér minningu þaðan. Garðurinn á sér heilmikla sögu og hefur lifað 

með Hafnfirðingum og öðrum gestum í gegnum tíðina og skapað sér verðmætan sess í hugum 

þeirra.  

Eitt af megin markmiðum verkefnisins „Hellisgerði – Ég man“ er að efla vitund bæjarbúa og 

annarra um Hellisgerði og fá sýn á upplifun fólks úr garðinum. Afrakstur rannsóknarvinnunar 

við öflun heimilda og söfnun minninga fólks er miðlað í gegnum sýningarspjöld og vefsíðu. 

Ýmsar leiðir voru notaðar til þess að ná athygli og vekja áhuga fólks á verkefninu. Með 

notkun veraldarvefsins var hægt að ná til fjölda fólks og var til að mynda samfélagsmiðillinn 

Facebook ágætis leið til þess að kynna verkefnið. Einnig voru notaðar aðrar miðlunarleiðir við 

kynningar og miðlun á verkefninu sjálfu. Vinnan við framkvæmd verkefnisins, gerð 

sýningarspjalda, skilta og vefsíðu gekk í flesta staði mjög vel.  

Sýningin „Hellisgerði – Ég man“ hefur gengið prýðilega í sumar 2012 í Hellisgerði. Sýningin 

sýnir að minningar fólks úr Hellisgerði og saga garðsins eigi ágætis erindi við gesti garðsins. 

Staðsetningin gerir það að verkum að upplifun gesta verður áhrifameiri þar sem þeir eru 

staddir í því umhverfi sem minningarbrotin eiga sér stað. Sýningin hefur fengið mjög góðar 

undirtektir frá gestum og gangandi og þótt lífga upp á garðinn. Vonast er til að hún höfði til 

sem flestra og að fólk hafi bæði gagn og gaman af.  
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Viðauki 1 Vinnudagbók 
 

 

Janúar 2012 

Ég er farin að huga að lokaverkefni. Er búin að vera að hugsa um hvort ég geti gert verkefni 

tengt skrúðgarðinum Hellisgerði í Hafnarfirði. Hef hugmyndir af verkefni sem ég ber undir 

Eggert Þór, prófessor við HÍ, í Hagnýtri menningarmiðlun.  

Hugmyndin er að gera sýningu og heimasíðu fyrir Hellisgerði, í þátíð og nútíð en engin síða 

er til fyrir garðinn. Garðurinn á sér mikla sögu og hlutverk í lífi og menningu Hafnfirðinga. 

Fjöldi fólks á sér góðar minningar úr garðinum, en fyrr á tímum voru haldin þar böll og þar 

ríkti stundum „carnival“ stemming. Oft voru skemmtanahöld á 17. júní í seinni tíð, 

jólaskemmtanir fyrir börn í desember o.fl.  

Ég þyrfti örugglega að sækja leyfi til Hafnarfjarðarbæjar og reyna að fá bæjinn til samstarfs 

við mig ef þessi hugmynd ætti að ganga eftir. 

 

Hafnarfjarðarbær á væntanlega mikið af gömlum ljósmyndum og einhverjum gögnum geri ég 

ráð fyrir sem hægt væri að kanna með að nálgast.  

 

Lokaverkefnið yrði heimasíðan og svo myndi ég vilja setja upp viðburð eða sýningu í 

garðinum sjálfum. T.d. væri hægt að gera spjaldasýningu, þar sem sýningarpjöldum væri 

komið fyrir í garðinum. Þau gætu t.d. innihaldið upplýsingar um ákveðna staði innan garðsins, 

sögur og minningar fólks og upplifun úr garðinum, ljósmyndir eða eitthvað þvíum líkt. 

 

Þessi hugmynd fær jákvæðar undirtektir kennara og þá hefst vinna við að koma hugmyndinni 

í framkvæmd. Óska eftir að fá Guðbrand sem leiðbeinanda.  

 

Ég set mig í samband við Björn, sem er forstöðumaður byggðasafns Hafnarfjarðar og óska 

eftir fundi með honum til þess að ræða þessa hugmynd mína þar sem hún krefst samvinnu við 

Hafnarfjarðarbæ.  
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Febrúar 2012 

Ég hitti Björn á skrifstofu hans hjá Hafnarfjarðarbæ á klukkurstundarfundi. Ég segi honum frá 

hugmynd minni og hann gefur mér ráð og ábendingar um aðila innan Hafnarfjarðarbæjar sem 

ég get sett mig í samband við í tengslum við verkefnið. Einnig fæ ég jákvæð viðbrögð um 

notkun ljósmynda úr ljósmyndasafni byggðasafnsins fyrir verkefnið ef á þarf að halda. 

Ég fer að huga að styrkumsókn í tengslum við verkefnið. Ég þarf að fá fjármagn til þess að 

setja upp sýningu í Hellisgerði og tilskilin leyfi frá Hafnarfjarðarbæ. Bæjarráð og menningar- 

og ferðamálanefnd eru að auglýsa eftir styrkumsóknum á þessum tíma þar sem skilafrestur 

umsókna er 23. febrúar.  

Ég vinn áfram með hugmyndina að sýningu í garðinum. Fljótlega er ég komin á fullt með 

grunnhugmyndina af sýningunni, markmið, markhóp og efni sýningarinnar. Það fer töluverð 

vinna í þessar pælingar og í mörg horn að líta. Ég fer í vettvangsferðir um miðbæ 

Reykjavíkur, Hafnarfjörð og á Árbæjarsafn til þess að skoða skilti og fá hugmyndir um 

hugsanlegt útlit og hönnun á sýningarspjöldum og skiltum. Þegar grunnhugmyndin af sýningu 

í Hellisgerði er tilbúin fer ég að huga að styrkumsókn til bæjarins.  

Ég hef hugsað mér að sýningin verði á menningarhátíðinni Björtum dögum í Hafnarfirði, sem 

eru 31. maí til 3. júní 2012 og að sýningin fái jafnvel að standa yfir sumarið. Ein helgi fyrir 

svona sýningu er ekki alveg að gera sig því að efniskostnaður er hreinlega mikill fyrir 

einungis helgarsýningu. Styrkumsóknin miðar við þetta. Með umsókninni þarf að vera tíma- 

og kostnaðaráætlun. Ég fer í könnunarleiðangur til þess að athuga verð á sýningarspjöldum og 

skiltum. Ég tala við tvö skiltagerðarfyrirtæki til þess að fá samanburð á verði fyrir afurðina. 

Hugmyndin af útliti skilta er ég með í höfðinu og ræði um kostnað við efni og gerð þeirra við 

skiltagerðarframleiðendur. Ég fæ verðhugmyndir sem stuðst er við í kostnaðaráætluninni. 

Tímaáætlun er unnin og miðar við opnun sýningar á björtum dögum í lok maí/byrjun júní.  

Umsókn er send í gegnum rafræna gátt hjá Hafnarfjarðarbæ ásamt öllum fylgigögnum.   

Mars 2012 

Undirbúningsvinna og áframhaldandi hugmyndaþróun. Skoða efni og heimildir í tengslum við 

Hellisgerði fyrir hugsanlega vefsíðu.  
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Verkefnið er í hálfgerðri biðstöðu, þar sem beðið er eftir svari í tengslum við styrkúthlutun frá 

bænum. Sýningin og uppsetning hennar veltur á þessum styrk. Ákveðið er að fáist ekki 

styrkur verður verkefnið byggt á handritargerð um sýningu.  

Styrkveiting fæst og tilkynning berst frá Hafnarfjarðarbæ. Styrkfjárhæðin er helmingi lægri en 

sótt var um.  

22. mars er styrkafhending Menningar- og ferðamálanefndar Hafnarfjarðarbæjar í Gúttó, 

gamla góðtemplarahúsinu í Hafnarfirði. Þetta er um klukkustundar athöfn þar sem 23 styrkir 

eru veittir til lista og menningarstarfsemi. 

Apríl 2012 

Ég er mikið búin að hugsa hvernig ég eigi að afla minninga frá fólki. Ég stofna meðal annars 

grúppu á Facebook, Hellisgerði – Ég man til þess að kynna verkefnið og fá fólk til þess að 

senda inn minningar sínar úr Hellisgerði. Þannig vex afspurn af verkefninu og fleiri koma í 

grúppuna. 

Ég afla heimilda fyrir efni á vefsíðu verkefnisins. Ég er að læra á vefsíðuforritið WordPress 

sem ég ætla að nota við vefsíðugerðina. Ég er komin með hugmynd að efni á síðuna og 

hvernig ég get notað hana til þess að safna minningum frá fólki.  

Huga þarf að nýjum lausnum í tengslum við sýningarspjöldin og skiltin þar sem fjármagnið er 

orðið minna. Skiltapælingar eru á fullu. Fór í Merkingu, skiltagerðafyrirtækið og talaði við 

Hilmar þar. Ræðum saman og setjum upp tillögu að sýningarskiltunum. Hugmyndir um að fá 

lánaðar hulsur frá Hafnarfjarðarbæ til þess að festa skiltin í jörðu. Hringt inn á 

framkvæmdasvið Hafnarfjarðarbæjar og fengnar upplýsingar um að hulsurnar séu til og þetta 

séu rétt stærðarhlutföll sem búið var að gera ráð fyrir. Upplýsingar fást að væntanlega þurfi að 

sækja um leyfi til þess að fá þær lánaðar hjá sviðinu.  

Er í símasambandi við Marín, menningarfulltrúa bæjarins. Hún bendir mér á að tala við 

Berglindi landlagsarkitekt til að hafa samráð varðandi staðsetningar á skiltum í Hellisgerði og 

útlit. 

Mér vantar kort af Hellisgerði. Finn ekkert slíkt. Er í sambandi við Berglindi sem sendir mér 

kort. Síðar fæ ég tölvupóst frá Berglindi um að ég þurfi að biðja um leyfi frá byggingarfulltrúa 
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bæjarins til að setja upp skiltin. Ég þarf að setja fram umfang verksins og staðsetningu 

skiltana.  

Ég hef samband við Björn garðyrkjustjóra og bóka fund með honum í Hellisgerði. Þar 

hittumst við og löbbum garðinn þar sem ég sýni honum þær hugmyndir sem ég hef um 

staðsetningu á skiltunum. Ég tek myndir af öllum staðsetningum fyrir umsóknina um leyfin. 

Björn er jákvæður fyrir staðsetningu skiltanna ásamt niðursetningu þeirra þar sem borað er í 

jarðveg og hulsum bæjarins komið þar niður því það veldur mjög litlu raski á jarðveginum. Ég 

sendi Birni tölvupóst í framhaldinu með nákvæmar stærð skilta og hönnun. 

Undirbúningur fyrir umsókn um leyfi fyrir skiltunum í Hellisgerði. Ég afla tilskilinna gagna 

til að vinna með. Lýsing á skiltum og innihalds efnis á þeim, þ.e. minningar fólks. 

Staðsetningar merktar á kort og meðfylgjandi myndir. Umsóknin er send til Berglindar sem 

tekur málið fyrir á afgreiðslufundi Byggingarfulltrúa Hafnarfjarðarbæjar. Málið er tekið fyrir 

og samþykki veitt. 

Ragnhildur úr Álfagarðinum í Hellisgerði hefur samband við mig og biður mig um að kynna 

verkefni mitt á stofnfundi Hollvinasamtaka Hellisgerðis sem haldið verður í Helligerði. 

Bókaði fund með henni í Hellisgerði í Oddrúnarbæ. Hittumst tveim dögum síðar og förum 

yfir dagskrá fundarins og hvernig ég hyggst kynna verkefnið.  

Er með kynningu á verkefninu á stofnfundi Hollvinasamtakanna 19. Apríl. Þar segi ég fólki 

frá hugmyndinni og hvet það til þess að senda inn minningar sínar úr Hellisgerði eða benda 

mér á annað fólk. 

Marín hefur samband við mig. Það er kostnaður við framkvæmdina að setja niður skiltin sem 

ekki er búið að gera ráð fyrir. Sýningin og verkefnið er í uppnámi. Þessu verður að leysa úr 

því annars verður ekkert af sýningunni. Hef strax samband við Björn garðyrkjustjóra og fer 

yfir málið með honum. Málið er að lokum leyst í sameiningu á milli sviða bæjarins. 

Vinn á fullu í að safna minningum fólks í gegnum Facebook og vefsíðuna. Reyni að auglýsa 

verkefnið og koma því á framfæri í gegnum samskiptamiðla. Vil einnig komast í samband við 

eldri kynslóðina og hringi í Félag eldri borgara. Fæ samþykki til þess að koma í heimsókn í 

dagsstarfið hjá þeim og athuga hvort fólk vilji veita mér viðtal um minningar sínar í 

Hellisgerði. Mæti tveim dögum síðar með upptökutæki. Næ þar viðtölum við þrjár konur. Í 

framhaldinu tek ég viðtöl við fleiri þátttakendur. 
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Huga að ljósmyndum fyrir sýningarspjöldin. Hef fengið einhverjar ljósmyndir frá fólki. Er í 

sambandi við Björn á Byggðasafninu um að skoða ljósmyndasafnið til þess að kanna myndir 

frá ýmsum tímum úr Hellisgerði. Björn ætlar að finna fyrir mig myndir úr Hellisgerði sem ég 

get þá valið úr hvort ég vilji nota fyrir sýninguna. Þær eru allar frá gömlum tímum, lítið sem 

ekkert til af nýlegum myndum. 

 

Maí 2012 

Vinn hugmyndir af efni sýningarspjaldanna. Ég geri þó nokkrar týpur og prófa áfram í 

InDesign. Raða efni og myndum og fæ hugmyndir. 

Verð að fara að setja niður minningarnar sem ég ætla að vera með á sýningarskiltunum. 

Flokka þær minningar sem ég vil nota á spjöldin. Raða saman þeim sem eiga að fara saman á 

spjald. Er búin að setja niður hugmynd af sýningarspjöldunum til að vinna með. 

Það þarf að prófarkalesa textann á spjöldinn. Kennarar mínir lesa yfir og ég sjálf. 

Lokayfirlestur sendi ég til Marínar sem les yfir. Hún áframsendir síðan að lokum á fagaðila 

sem prófarkales síðustu yfirferðina og ég fæ textann til baka frá henni. Textinn er klár. 

Er í sambandi við Magnús, sem ætlar að aðstoða mig við umbrotið og lokahönnun spjaldanna. 

Köstum á milli okkar hugmyndum, prófum ýmislegt áður en komist er að lokaniðurstöðum 

um útlit spjaldanna. Er verulega sátt og ánægð með útkomuna.  

Hef samband við nokkra aðila til þess að fá endurgjöf á útlit spjaldanna. 

Hef samband við Marín í tengslum við opnun sýningarinnar. Það þarf að gera dagskrá fyrir 

opnunina. Ég leggst í pælingar með hvernig ég vilji hafa opnunina. Vinn drög að dagskrá og 

sendi henni. Stuttu seinna sendi ég dagskána fulltilbúna. Er mjög sátt og búin að fá aðila til 

þess að vera með tónlistaratriði og uppákomu.  

Ég auglýsi viðburðinn, það er opnun Hellisgerði – Ég man á Facebook og vefsíðu. Einnig 

sendir Álfagarðurinn og Hollvinafélagið tilkynningar á Facebook. Aðrar auglýsingar eru á 

vegum Hafnarfjarðar í dagskrá Bjartra daga. Umfjöllun og auglýsingar birtast í 

Fjarðarpóstinum, bæjarblaði Hafnfirðinga, í útvarpi og bæklingar eru sendir í öll hús í 

Hafnarfirði. 
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Er búin að fá „go“ á sýningarspjöldin í endurgjöf á þeim. Fer með gögnin til Merkingar í 

prentun. Það tekur nokkra daga, prentun og smíði skiltanna.  

Bóka fund með Birni garðyrkjustjóra í Hellisgerði ásamt tveimur starfsmönnum frá bænum 

sem sjá um niðursetningu skiltana. Förum yfir staðsetningarnar. Upp kemur sú staða að bíllinn 

með bornum kemst ekki á alla staði. Björn leysir strax úr þessu og leitar annarra leiða innan 

bæjarins. Lausn finnst og annar minni bor fundinn. Staðsetningum þremur skilta er breytt. Ég 

vel nýjar staðsetningar og þær eru merktar fyrir starfsmennina að bora daginn eftir. 

Sæki skiltin í Merkingu og fer með þau og hitti starfsmennina tvo í Hellisgerði. Þeir setja upp 

skiltin. 

Það er í nógu að snúast fyrir opnunina. Ég stend í ströngu við bakstur og að úbúa veitingar 

fyrir opnunina. Það er allt orðið klárt. 

 

Júní 2012 

Opnunardagur sýningarinnar er föstudagur 1. júní kl. 17 í Hellisgerði. Ég er búin að koma upp 

borði með veitingum í miðjum garðinum. Opnunin hefst í gjótunni við innganginn í 

Hellisgerði. Ég held kynningarræðu og gestir færa sig í gegnum sýninguna inn í miðju 

garðsins. Það er æðislegt veður og margt fólk, þar á meðal nokkrir viðmælendur og eigendur 

minninganna á sýningarspjöldunum. Opnunin heppnast mjög vel og ég er mjög ánægð með 

afraksturinn. 

Mér er tilkynnt rúmum 2 vikum eftir opnun að búið sé að eyðileggja nokkur sýningarspjöld í 

Hellisgerði. Ég fer rakleiðis um kvöld í Hellisgerði að skoða spjöldin. Í ljós kemur að 4 af 6 

spjöldum eru ónýt. Morguninn eftir hringi ég strax í skiltagerðafyrirtækið sem eru reiðubúnir 

að prenta fyrir mig aftur samdægurs. Mér tekst því að lagfæra skiltin í garðinum áður en 17. 

júní hátíðarhöld Hafnfirðinga hefjast þar daginn eftir.  

Vinna í vefsíðu og hún áfram bætt. 

Ég klippi og bý myndband frá opnununinni í Hellisgerði. Myndefnið eru ljósmyndir og 

videóupptaka frá viðburðinum. Þetta er mikið föndur að klippa, vinna hljóð og ýmislegt í 

kringum myndbandið þannig að það tekur tíma. Videóinu hleð ég inn á YouTube. Að lokum 

er það sett inn á Facebook og vefsíðuna.   
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Ég set mig í samband við Hrafnhildi í útvarpsþættinum Samfélagið í nærmynd. Hún vill koma 

og taka viðtal við mig um sýninguna í Hellisgerði. Bókum fund þrem dögum síðar og ég hitti 

hana í Hellisgerði. Við göngum um sýninguna á meðan hún tekur viðal við mig. Ég segi frá 

sýningunni sjálfri og um leið búta úr sögu Hellisgerðis ásamt því að lesa nokkrar minningar 

fólks. Viðtalið heppnast prýðilega og er góð kynning fyrir verkefnið, sýninguna og 

Hellisgerði í Hafnarfirði. 

 

Júlí 2012 

Unnið meira í vefsíðunni og skýrslu verkefnisins. 

Ég vinn að handriti fyrir leiðsögn í Hellisgerði.  

 

Ágúst 2012 

Vefsíðan og útlit hennar er áfram bætt ásamt því að meira efni er bætt inn.  

Vinna við skýrslu er í fullum gangi. 

Leiðsögn er farin í Hellisgerði 14. ágúst. Tilkynning er send út á Facebook og vefsíðu 

Hellisgerði- Ég man. Hún var ekki auglýst annarsstaðar. Leiðsögnin tekur um klukkustund og 

var farin sú leið sem handritið gerði ráð fyrir. Ég fór yfir sögu Hellisgerðis og tengdi einnig 

minningar fólks úr garðinum inn í . Leiðsögnin heppnaðist mjög vel að mínu mati. 
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Viðauki 2 Helstu vandamál og úrlausn þeirra 
 

Í verkefnavinnu sem þessari þar sem í mörg horn er að líta má alltaf gera ráð fyrir að upp geti 

komið vandamál í ferlinu. Þau eru hins vegar sjaldnast fyrirsjáanleg og taka verður á þeim 

þegar og ef þau koma upp. Í ferlinu komu upp nokkur vandamál sem þurfti að leysa en farið 

er yfir hvert þeirra hér á eftir.  

Skemmdarverk unnin á sýningarspjöldum 

Á fimmtudagskvöldi þann 14. júní, tveimur vikum eftir opnun sýningarinnar, fékk ég 

tilkynningu frá umsjónarmanni Álfagarðsins í Hellisgerði að einhver væri búinn að eyðileggja 

nokkur sýningarskiltanna. Þar sem um er að ræða útiskilti og í almenningsgarði átti ég alveg 

von á að eitthvað gæti komið fyrir sýningarspjöldin, svo sem veggjarkrot eða eitthvað 

þvíumlíkt. Það er margt sem ekki fær að vera í friði í Hellisgerði fyrir skemmdarvörgum og 

hefur það verið svo til fjölda ára. Ég hafði meira að segja gert ráð fyrir því með 

skiltagerðaframleiðandanum. Þar sem hann þekkti til í Hellisgerði og vissi eins og ég að margt 

sem fer í garðinn er oft eyðilagt þá höfðum við gert ráðstafanir og fundið lausnir í samræmi 

við slíkar pælingar. Að bora fyrir og festa skiltin í hulsur ofan í jörðina þannig að þeim yrði 

ekki haggað og að hægt væri að þrífa filmuna sem inniheldur efni sýningarinnar ef til dæmis 

yrði krotað á það. Það sem okkur hafði ekki órað fyrir og gerðist í þessu tilfelli var að 

viðkomandi einstaklingur eða einstaklingar sem skemmdu skiltin plokkuðu og rifu upp 

filmurnar af plötunni eða rispuðu. Eyðilögð voru fjögur skilti af sex. 

Nú voru góð ráð dýr því að 17. júní var þarnæsta dag á laugardegi. Í Hellisgerði var heilmikil 

dagsskrá í tengslum við þjóðhátíðardaginn þar sem lúðrasveit Hafnarfjarðar spilaði, ýmis dans 

og söngatriði voru í garðinum, karlakórinn Þrestir að syngja, fjallkonan með ávarp og 

helgistund. Og þaðan fór skrúðgangan í Hafnarfirði af stað. Það var því alveg ómögulegt að 

sýningarspjöldin mín væru ónýt og ljót þegar von var á svo miklum fjölda fólks í Hellisgerði. 

Á föstudagsmorgun hringdi ég strax í skiltagerðaframleiðanda og útskýrði hvað hafði komið 

fyrir. Þeir voru alveg ótrúlega almennilegir við mig. Þeir ákváðu að kippa þessu bara strax í 

liðinn fyrir mig og endurprenta fyrir mig sýningarspjöldin samdægurs. Ég fór í Hellisgerði 

með aðstoðarmann, tók niður þessi fjögur skilti og fór með til framleiðandans. Sótti þau 

tilbúin aftur seinni part dags og setti upp. Öll skiltin hafa síðan þá fengið að standa óáreitt í 

Hellisgerði.  
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Aukakostnaður 

Um miðjan maí kom upp sú staða að einhver kostnaður yrði við niðursetningu skilta í 

Hellisgerði vegna vinnu bæjarstarfsmanna við það. Í kostnaðaráætlun hafði ekki verið gert ráð 

fyrir því. Ég fékk tölvupóst þess efnis að það væri jafnvel ekki hægt að setja upp sýninguna 

þar sem ekki væri til fjármagn fyrir þessu. Það fór allt í uppnám hjá mér. Ég fór strax að vinna 

í því að tala við aðila innan bæjarins vegna þessa og kanna hvort hægt væri að leysa þetta mál. 

Eftir nokkurn tíma náðust sáttir um málið inn og það leyst á farsælan veg.  

Þegar skiltin í Hellisgerði voru skemmd kom upp aukakostnaður við endurprentun á þeim. 

Það hafði þó engin veruleg áhrif. 

Staðsetning skilta 

Ég var búin að ákveða staðsetningu skilta á korti. Búið var að fá samþykki skipulags- og 

bygginganefndar Hafnarfjarðarbæjar, landlagsarkitekts og garðyrkjustjóra. Þegar komið var 

að því að setja skiltin niður kom í ljós að ekki var hægt að fara með tækjabúnað á flesta 

þessara staða í garðinum. Ástæðan var sú að bor sem nota þurfti við verkið var áfastur á bíl 

sem ekki komst á ákveðna staði í garðinum. Í raun komst bíllinn ekkert almennilega inn í 

garðinn. Garðyrkjustjóri kom þá að máli við mig hvort skiltin gætu mögulega staðið 

annarsstaðar og þá við útganga garðsins við Hellisgötu og Skúlaskeið. Það fannst mér alveg 

óhæft og honum held ég líka eftir smá umhugsun. Hann ákvað að finna aðra lausn á þessu 

vandamáli. Að lokum fann garðyrkjustjóri aðra lausn og bor sem hægt var að flytja á minni bíl 

eða hjólum sem bærinn átti. Það gekk upp en breyta þurfti staðsetningum á þremur skiltum frá 

upphaflegri áætlun. Á endanum kom staðsetning skiltana mun betur út eftir breytinguna. Þau 

standa öll við aðal gangstíginn í garðinum og staðsetning þeirra í Hellisgerði. 
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Viðauki 3 Styrkumsókn 
 

Menningar- og ferðamálanefnd Hafnarfjarðarbæjar auglýsir einu sinni á ári eftir styrkjum til 

menningarstarfsemi til þess að efla hafnfirskt menningarlíf. Auglýst er fyrir 15. febrúar hvert 

ár og úthlutun er lokið fyrir 1. maí. Farið er fram á að listamenn, félagasamtök, stofnanir eða 

menningarviðburðir tengist Hafnarfirði á einhvern hátt. Þar sem ég er Hafnfirðingur og 

hugmyndin að verkefninu mínu var um Hellisgerði ákvað ég að leggja inn styrkumsókn fyrir 

veggspjaldasýningu í Hellisgerði en skilafrestur umsókna var til 23. febrúar 2012.  

Umsóknarferlið var með þeim hætti að skila þurfti inn umsókn með rafrænum hætti í gegnum 

vef Hafnarfjarðarbæjar. Auk almennra þátta þurftu að koma fram í umsókninni markmið, 

lýsing og tilefni umsóknar, styrkupphæðin sem sótt var um, tíma- og verkáætlun, önnur 

fjármögnun og kostnaðaráætlun fyrir verkið. Lýsing á verkefni í umsókn var eftirfarandi: 

Send umsókn um styrk 

Sótt um auglýstan styrk Bæjarráðs og mennningar- og ferðamálanefndar Hafnarfjarðar. Verkefnið er 

veggspjaldasýning í Hellisgerði yfir eina helgi, stílað á hátíðina Bjartir dagar sem haldin verður í ár 

2012. Hafnarfjarðarbæ er velkomið að láta sýninguna standa lengur í sumar, hafi hann áhuga á því. 

Um er að ræða ca. 8 stykki af fallegum en látlausum sýningarstöndum sem standa vítt og breitt um 

garðinn. Á spjöldunum er hægt að skoða ljósmyndir og lesa texta sem inniheldur sögur og minningar 

fólks um upplifun þess í Hellisgerði í gegnum tíðina. Minningarnar eiga jafnt ungir sem aldnir, 

Hafnfirðingar og jafnvel utanbæjarfólk sem á sér góðar og fagrar minningar úr garðinum. 

Hellisgerði er einstök náttúruperla í hjarta Hafnarfjarðarbæjar sem á sér djúpar og sögulegar rætur í 

menningu bæjarins og í lífi bæjarbúa og annarra gesta. Markmiðið með sýningunni er að efla vitund 

bæjarbúa og annarra um skrúðgarðinn Hellisgerði. Að fá sýn á upplifun fólks sem hefur heimsótt 

garðinn í gegnum tíðina ásamt því að miðla skemmtilegum og góðum minningum fólks. Sýningin ætti 

því að höfða til allra aldurshópa.  

Hugmyndin er nokkra mánaðar gömul og kviknaði í því námi sem ég stunda í Hagnýtri 

menningarmiðlun, við Háskóla Ísland. Ég er stoltur Hafnfirðingur, uppalin á Skúlaskeiðinu og þekki 

hvern krók og kima í Hellisgerði. Þessi hugmynd mun verða hluti af meistaraverkefni mínu, en 

styrkumsóknin miðar við meðfylgjandi kostnaðaráætlun í Excel skjali og er eingöngu fyrir 

efniskostnaði vegna hönnunar og smíði á sýningarstöndum, ásamt því að standa straum af kostnaði 
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við kaup og vinnslu á ljósmyndum. Meðfylgjandi í sama Excel skjali er einnig tíma- og verkáætlun fyrir 

verkefnið sem nær yfir tímabilið febrúar til júní 2012. 

 

Heildarumfang verkefnis 

Kostnaðaráætlun nemur 200.000 kr. fyrir efniskostnaði í tengslum við sýninguna. Sótt er um fullan 

styrk fyrir verkefninu frá Hafnarfjarðarbæ. Öll söfnun á sýningarefni og upplýsingum (viðtölum, 

myndum og texta) ásamt útlitshönnun og framsetningu á efni á veggspjöld er í höndum 

styrkumsækjanda. Gerð og smíði sýningarstanda verður keypt af fyrirtæki í skiltagerð og unnin í 

samráði og með leyfi garðyrkjustjóra Hafnarfjarðarbæjar. Enginn aðgangseyrir verður rukkaður og því 

engar tekjur af verkefninu. Hugmyndin er þó að laða að fólk í Hellisgerði til að skoða sýninguna, 

upplifa sjálft garðinn í leiðinni og eiga góða stund. 

Aðrar upplýsingar 

Hugmynd þessi hefur verið borin undir menningarfulltrúa Hafnarfjarðarbæjar, Marín Hrafnsdóttur og 

forstöðumann byggðarsafnsins, Björn Pétursson. Ekki hefur náðst í garðyrkjustjóra 

Hafnarfjarðarbæjar, Björn Hilmarsson.  

Einnig hef ég haft samband við Ragnhildi Jónsdóttur, sem hefur aðstöðu í Oddrúnarbæ og umsjón 

með Álfagarðinum. Hún veitti mjög góðar undirtektir og var mjög spennt fyrir að fá sýninguna í 

garðinn á Björtum dögum eða í sumar, bæði fyrir sína hönd og nefndi einnig í þessum tengslum 

hollvinafélag Hellisgerðis. 

Í sumar 2012 hyggst ég einnig búa til heimasíðu um Hellisgerði í nútíð og þátíð, sem mun vera annar 

hluti af lokaverkefni mínu. Ég mun leitast við vinna síðuna í samstarfi við Hafnarfjarðarbæ, ásamt því 

að fá leyfi fyrir notkun á ljósmyndum í eigu bæjarins og hugsanlega leitast eftir styrk í formi hýsingar 

Hafnarfjarðarbæjar á vefsíðunni. 

Styrkveiting frá Hafnarfjarðarbæ  

Um miðjan marsmánuð 2012 var mér tilkynnt um að mér hafi verið veittur styrkur frá 

Hafnarfjarðarbæ og fékk bréf sent heim þess efnis. Menningar- og ferðamálanefnd 

Hafnarfjarðarbæjar afhenti þetta árið alls 23 styrki til lista og menningarstarfsemi og fór 

athöfnin fram í Gúttó, gamla templarahúsinu í Hafnarfirði. Styrkurinn sem ég hlaut var að 

fjárhæð 100.000 kr. Þessi upphæð var helmingi lægri en upphafleg áætlun gerði ráð fyrir.  
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Viðauki 4 Kostnaðaráætlun í upphafi 
 

Sú kostnaðaráætlun sem ég gerði í upphafi hljóðaði upp á 200.000 kr. og var það jafnframt sú 

styrkupphæð sem ég sótti um hjá Hafnarfjarðarbæ. Kostnaðaráætlunin miðaði við uppgefinn 

raunkostnað frá tveimur skiltagerðarfyrirtækjum út í bæ. Við gerð áætlunarinnar var ekki búið 

að hanna né staðla útlit enda þurfti slíkt að vera unnið í samráði við garðyrkjustjóra 

Hafnarfjarðarbæjar sem fer með umsjón Hellisgerðis og landlagsarkitekt hjá bænum. 

Upphafleg áætlun miðaði við 8 sýningarskilti þar sem stærð veggspjalds væri A3, eða 297mm 

x 420mm. Til viðmiðunar samkvæmt Ljósmyndasafni Reykjavíkur er verð á ljósmynd til 

sýninga 10.700 kr. og vinnslugjald fyrir skönnun 1.400 kr. Tekið var fram í áætluninni að 

leitast yrði eftir að fá afnot af ljósmyndum úr ljósmyndasafni bæjarins frítt, sem væri því 

merkt x í áætlun. Eftirfarandi áætlun fylgdi styrkumsókn til Hafnarfjarðarbæjar: 

Tafla 1 Upphafleg kostnaðaráætlun við verkefnið 

Efni og tæki Verð í stykkjatali (kr.) Verð m.v. 8 standa (kr.) 

Veggspjald, prent á efni 5.000 40.000 

Staur/standur úr tré eða álprófíl og/eða 

með álplötu ofaná 

15.000 120.000 

Kostnaður við kaup og vinnslu á 

ljósmyndum til birtingar 

x 40.000 

 

Heildarkostnaður 20.000 200.000 

  

Styrkur sem veittur var til verkefnisins var kr. 100.000 og það var sú fjárhæð sem notuð var til 

verkefnisins.  
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Viðauki 5 Tíma- og verkáætlun 
 

Hér á eftir má sjá tíma- og verkáætlun fyrir sýninguna Hellisgerði – Ég man, en áætlunin nær 

yfir tímabilið frá febrúar – júní. Undirbúningur og leit af fjármagni hefst strax í febrúar. Leita 

þarf tilskilinna leyfa við verkefnið. Í mars var áætlað að leit af þátttakendum í verkefnið 

byrjaði. Áætlað var einnig að markaðsstarf og vinna við efnisinnihald, hönnun veggspjalda og 

smíði sýningarstanda/skilta ásamt samningagerð tæki 2-3 mánuði. Í maí væri hafin 

markaðssetning og auglýsing á viðburðinum. Í byrjun júní yrði opnun sýningarinnar í 

tengslum við menningarhátíðina Bjartir dagar í Hafnarfirði. Tíma- og verkáætlun fylgdi 

styrkumsókn til Hafnarfjarðarbæjar.     

Tafla 2 Tíma- og verkáætlun fyrir verkefnið 

Verkþáttur 
Tímabil fyrir árið 2012 

feb mar apr maí jún júl  ágú 

Undirbúningur               

Leit fjármagns/styrkja og tilskilin leyfi               

Markaðsstarf -leit af þátttakendum               

Efnisinnihald -texti og myndir               

Vinnsla og hönnun veggspjalda               

Hönnun og smíði á sýningarstandi               

Samningagerð               

Markaðssetning - auglýsingar á viðburð               

Opnun sýningar               
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Viðauki 6 SVÓT greining 
 

SVÓT – greining er tól sem hægt er að nota til þess að fá heildar yfirsýn yfir þær aðstæður 

sem verkefnið „Hellisgerði – Ég man“ stendur frammi fyrir, hvort sem aðstæður geta verið 

verkefninu og sýningunni til góðs eða í óhag. SVÓT – greining skiptist í fjóra þætti sem snúa 

að innra og ytra umhverfi verkefnisins, það er styrkleikar og veikleikar snúa að innra 

umhverfi verkefnisins en ógnanir og tækifæri  snúa að ytri umhverfi. SVÓT – greining fyrir 

„Hellisgerði – Ég man“ er hér á eftir. 

Styrkleikar Veikleikar 
• Samstarf við Hafnarfjarðarbæ 

• Samstarf við Byggðasafn Hafnarfjarðar 

• Menningartengt verkefni við Hafnarfjörð 

• Vinsæll áfangastaður 

• Staðsetning sýningar 

• Nýjung í garðinn 

• Tækninýjung við notkun snjallsíma 

• Vefsíða 

• Facebook - kynningarmál 

• Fjármagn, verkefnið háð styrkjum 

• Gæði skilta 

• Markaðs- og auglýsingamál háð 
fjármagni 
 

 

Ógnanir Tækifæri 
• Skortur á fjármagni 

• Samkeppnisaðilar 

• Slæmt veðurfar 

• Smekkur fólks 

• Skemmdarverk 

• Laðar að fólk 

• Möguleikar á útvíkkun eða stækkun á 
verkefni 
 

 

Styrkleiki er eitthvað sem verkefnið „Hellisgerði – Ég man“ gerir vel eða er ákveðið framlag 

eða hlutur sem veitir því samkeppnisyfirburði. Styrkleiki verður eftirsóknaverður eiginleiki 

sem gerir verkefnið samkeppnishæft ásamt getu þess til að nýta sér færni sem það hefur til 

þess að ná góðum árangri. Styrkleikar verkefnisins „Hellisgerði – Ég man“ er meðal annars 

það samstarf sem er við Hafnarfjarðarbæ og Byggðasafnið og að verkefnið sé menningartengt 

Hafnarfirði. Hellisgerði er vinsæll áfangastaður og því er staðsetning sýningarinnar kjörin þar 

sem innihald sýningarinnar eru minningar fólks úr garðinum. Sýningin er nýjung í garðinn og 

getur hugsanlega haft góð áhrif á gesti garðsins. Sýningarspjöldin bjóða upp á notkun 

snjallsíma við skönnun QR kóða sem getur aukið skemmtanagildi gesta á sýningunni og 

tengir við vefsíðu verkefnisins. Vefsíðan inniheldur sögu garðsins og styður við 

sýningarspjöldin. Kynningarmál í tengslum við verkefnið og sýninguna er mikilvæg og kemur 

samfélagsmiðillinn Facebook sterkt þar inn.   
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Veikleikar er eitthvað sem að verkefnið skortir eða gerir illa í samanburði við aðra. Helstu 

veikleikarnir eru þeir að verkefnið er alfarið háð fjármagni frá styrktaraðilum. Gæði og 

hönnun á skiltum er í samræmi við styrki og fjármagn sem fæst í verkið. Markaðs- og 

auglýsingamál í tengslum við sýninguna eru algjörlega háð fjármagni. 

Ógnanir eru þættir sem er að finna í ytra umhverfi og geta haft áhrif á afkomu verkefnisins. 

Ógnanir geta falist í skorti á fjármagni og ef það næst ekki verður ekkert úr verkefninu. 

Samkeppnisaðilar geta verið aðilar sem einnig eru með sýningar á sama tíma eða önnur 

afþreying. Slæmt veðurfar hefur áhrif á komu fólks þar sem um er að ræða sýningu utandyra 

og einnig gæti skiltum stafað ógn af slæmu veðri. Smekkur fólks er misjafn sem getur haft 

áhrif á aðsókn og hætta er á skemmdarverkum á sýningarspjöldum þar sem um útisýningu er 

að ræða í almannarými þar sem er ekkert eftirlit.   

Tækifæri opnar nýjar leiðir og veitir sóknarfæri. Tækifæri eru eitthvað sem ýtir undir 

verkefnið og árangur til langs tíma. Tækifæri geta falist í því að sýningin laði að fólk sem 

hefur áhuga á efni sýningarinnar og þannig aukið umtal og orðspor sýningarinnar. Einnig er 

að finna tækifæri í mögulegri útvíkkun eða stækkun á verkefninu, til að mynda í formi útgáfu 

bókar sem inniheldur minningar fólks eða eitthvað í þá áttina. 
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Viðauki 7 Umsókn um leyfi fyrir staðsetningu skilta 
 

(Ath. að staðsetningar skilta breyttust síðar í ferlinu þar sem ekki var hægt að koma tækjum 

og tólum að þremur þeirra. Endanleg staðsetning skilta kom mun betur út heldur en upphafleg 

áætlun). 

 

Veggspjaldasýning í Hellisgerði, á björtum dögum og í sumar 2012.  
 
Verkefnið hlaut styrk frá ferða- og menningarmálanefnd Hafnarfjarðarbæjar, þann 22. Mars 
síðastliðinn. 
 
Þetta eru 6 stk. af skiltum. Þau verða þá smíðuð að þau passi í hulsurnar sem bærinn á (2 
tommur). Skiltin eru þá járnstöng (sem passar í þessar hulsur). Járnstöngin er sveigð aftur og 
er í ca. mittishæð. Á sveigða endann er álplata fest með skrúfu að aftan. Krossviðarplata er 
fest ofan á og spjaldið er 420x594 mm á stærð. Veggspjaldið (þ.e. myndir og texti) eru fest 
ofan á krossviðarplötuna með filmu. (Hægt er að þrífa spjaldið ef þess þarf, t.d. vegna 
veggjakrots). 
  
Ég mun stefna á að hafa skiltin fulltilbúin 26. Maí fyrir Hafnarfjarðarbæ til þess að koma 
þeim niður fyrir bjarta daga, en bjartir dagar byrja 31. maí.  
 
Á skiltunum verða gamlar fallegar ljósmyndir af fólki í Hellisgerði (flestar eða allar úr eigu 
Hafnarjarðarbæjar) ásamt rituðum texta sem inniheldur minningar fólks úr Hellisgerði. Dæmi 
um hugsanleg textabrot á skiltum (sem þó á alveg eftir að útfæra betur):  

• Í Hellisgerði var förinni oft heitið á góðviðrisdögum þegar dagarnir höfðu hvorki upphaf né enda og tíminn var 
afstætt hugtak. Við vinkonurnar höfðum oft teppi meðferðis ásamt nesti og úr varð lautarferð í ævintýralegu 
umhverfi. Ég man óminn í gleði barnanna sem fyllti loftið.  

• Ég kom oft í Hellisgerði sem barn og man eftir að hafa þótt mjög gaman að leika mér þar. Landslagið býður 
upp á það að fara í ævintýraleiki og ég upplifði umhverfið alltaf sem svolítið dularfullt, hraundrangar, hellar og 
nóg af gróðri. Garðurinn var líka nógu stór til að sem barn gat maður týnst svona svolítið og verið einn í 
heiminum 

• Sem litlu barni þótti mér Hellisgerði vera mjög stór og glæsilegur. Fallegast þótti mér gosbrunnurinn og 
hvernig þeir bjuggu til tröppur úr hrauninu. Svo þegar maður eldist og fór að fara þarna aftur þá virkaði allt 
eitthvað svo lítið. 

• Ég man eftir bláa pottinum í Hellisgerði og 
hvað ég var svekkt þegar hann var tekinn. 
Ég man eftir að hafa verið þar á 17. júní 
við gosbrunninn ásamt fullt af fólki í góðu 
veðri. Ég man líka eftir klifurtrénu sem var 
rétt fyrir ofan gosbrunninn, þetta var tré 
sem var fullkomið til þess að klifra í. Á 
veturnar var þetta aðal skíðasvæðið. 
Hraunið var ævintýraheimur út af fyrir sig, 
þar gat allt gerst. 

 
 

Staðsetning skilta á Hellisgerði, merkt með 

rauðu x inn á kort. 
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Skilti 1, staðsett við jaðar stóra túnsins, nálægt 

göngustígnum: 

 

 

 

 

 

 

 

Skilti 2,  í lautinni fyrir ofan gosbrunninn. Við göngustíginn 

sem kemur frá Hellisgötu: 

 

 

 

 

 

Skilti 3, á flötinni við göngustíginn, móts við klettinn þar sem hellirinn og ræðupúltið er: 
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Skilti 4, við gamla innganginn við Hellisgötu 

 

 

 

 

 

 

 

Skilti 5, á þessum gatnamótum við grenitréð. Þetta er grenitréð á 

móti stóra trénu þar sem bekkurinn er undir og flestir þekkja vel.  

 

 

 

Skilti 6, við göngustíginn áður en komið er að hliðunum á Bonsai garðinum 
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Viðauki 8 Spurningarammi fyrir viðtöl 

 
Dagssetning 

Nafn 

Aldur 

Fæðingardagur og ár 

Búseta 

 

1. Áttu minningar úr Hellisgerði? Hverjar? 

2. Bernskuminningar – nýlegar minningar? 

3. Áttu þér uppáhalds stað eða minningu úr garðinum? 

4. Hvað var gert í Hellisgerði? 

5. Manstu einhverja viðburði úr garðinum? Hvaða? 

 

*Segðu frá Hellisgerði 

*Spyrja nánar út í athyglisverða hluti og frásagnir 

*Fylgja viðmælanda og elta hans frásögn 

*Opnar spurningar 
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Viðauki 9 Handrit fyrir leiðsögn í Hellisgerði 

 
Kort og handrit fyrir leiðsögn í Hellisgerði, 14. Ágúst 2012. 

 

 

1. Upphaf leiðsagnar við litla húsið. 

Á stóra túninu eru leikvöllur og þar er litla húsið Oddrúnarbær.  

Oddrúnarbær er lítið hús sem enn stendur í Hellisgerði og var byggt árið 1924. Húsið er nefnt 

eftir Oddrúnu Oddsdóttur sem þar bjó á árunum 1950-1980. Húsið er dæmigert fyrir litlu 

kotin sem sem byggðust við götutroðningana sem lágu víðsvegar um Hafnarfjarðarbæ í 

hrauninu um aldarmótin 1900. Talið er að Oddrúnarbær sé síðasti bærinn sem byggður var 

með þessu lagi í Hafnarfirði.  
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Margir Hafnfirðingar muna eftir Oddu gömlu sem var síðasti ábúandinn í þessu húsi. Gamla 

konan átti nokkra vel feita ketti sem oft lágu úti á tröppunum fyrir framan húsið. Krakkarnir í 

hverfinu áttu það oft til að banka upp á hjá gömlu konunni og sníkja kandís.  

Við hliðina á Oddrúnarbæ var eitt sinn brúnn skúr. Þetta var á þeim tíma þegar gamla konan 

bjó ekki lengur í húsinu. Þá var algengt á góðviðrisdögum að fara í Hellisgerði og leika sér. 

Krakkarnir í hverfinu voru duglegir að fara í kíló, fótbolta, stórfiskaleik og ýmislegt á túninu. 

Einnig var oft farið í boltaleikinn „yfir“ og spilað í kringum litla skúrinn. Einhverjir 

strákpattar höfðu það líka að leik að klifra upp á þak á Oddrúnarbæ og renna sér niður þakið 

og niður á litla skúrinn. Þetta þótti mikið sport. 

Í dag eru oft haldnar skemmtanir í Hellisgerði. Þær fara yfirleitt fram á stóra túninu. Hér er 

svið sem notað er fyrir tónleikahald og leiksýningar. Mjög vinsælt er á sumrin að fara með 

yngri kynslóðina á leiksýningar í Hellisgerði.  

Við innganginn á Reykjavíkurvegi stóð einnig lengi lítill skúr. Í honum fór fram blóma- og 

plöntusala á sumrin. Þar voru blóm og runnar, aðallega stjúpur og önnur sumarblóm ræktuð 

og seld. Lengi vel var í Hellisgerði blóma- og trjásala. Þangað lögðu Hafnfirðingar leið sína í 

upphafi til þess að kaupa plöntur til þess að rækta við húsin sín. Segja má að ræktun trjáa og 

gróðurs í Hellisgerði hafi vakið áhuga margra Hafnfirðinga á garðrækt og haft smitandi áhrif á 

marga til þess að rækta garða sína og gróðursetja tré og plöntur við heimili sín. 

 Á sumrin unnu ungar stúlkur við garðyrkjustörf í garðinum ásamt blómasölu. Þær lögðu 

metnað sinn í að halda garðinum fallegum og að gosbrunnurinn væri vel þrifinn. Mikið var af 

fólki sem sótti garðinn og stundum komu heilu rúturnar með ferðamönnum. 

 

2. Við gosbrunninn 

Í Hellisgerði er tjörn með gosbrunni sem staðsett er í dýpstu gjótu garðsins. Í kringum 1942 

var ákveðið var að gera tjörn og gosbrunn og voru það útgerðafélög og einstaklingar sem 

lögðu fram fjárframlög við framkvæmdina.  

Styttan í gosbrunninum er eftir Ásmund Sveinsson og heitir „Yngsti veiðimaðurinn“. Hún er 

af litlum dreng sem heldur á fiski. Styttan var gjöf frá Bjarna Snæbjörnssyni lækni og konu 
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hans Helgu Jónasdóttur. Tjörninni var breytt í kringum 1980 og styttan skemmdist. Hins 

vegar var hún endurgerð í sinni upprunalegri mynd og komið fyrir í tjörninni árið 2008. 

Tjörnin hefur orðið fyrir nokkrum breytingum í gegnum tíðina. Áður fyrr var tjörnin í laginu 

eins og hálfur hringur og var málaður í bláum lit. Styttan af drengnum var hvít á hraunuðum 

stalli og hægt var að stýra löguninni á gosbrunninum. Hann gat farið beint og hátt upp í loftið 

en einnig gat vatnið vísað til hliðanna í eins konar hring. Þá var hætt við því að þeir sem stóðu 

við beina bakkann blotnuðu. Það var ýmist stúlkurnar sem unnu í garðinum eða 

garðyrkjumaðurinn Sigvaldi sem að stjórnaði gosbrunninum. Margir Hafnfirðingar muna vel 

eftir kallinum. Hann hafði líka það sérkenni að hann var holgóma og oft var hermt eftir greyið 

kallinum, en hann var ofsalega góður og hinn vænsti kall. Við hlið tjarnarinnar var 

stýribúnaðurinn fyrir gosbrunninn. Þá biðu krakkarnir spenntir eftir að Sigvaldi kveikti á 

bununni og hvernig hún yrði í laginu. Stundum gerðu krakkarnir sér að leik að fara út í 

gosbrunninn og busla. Jafnvel í góðu veðri var krökkum í hverfinu hleypt á sundfötunum ofan 

í brunninn. 

Í gosbrunninum var stundum höfð skál fyrir miðju brunnsins. Þangað kastaði fólk út 

smápeningum. Það tíðkast ekki lengur. En það voru stúlkurnar sem unnu í garðinum sem 

tíndu upp smápeningana úr brunninum og tæmdu skálina. Peningurinn var síðan notaður fyrir 

garðinn og kaup á plöntum.    

Seinna var gosbrunninum breytt. Þá var lagt hraun í hann og steinar. Í dag er tjörnin steypt og 

styttan af drengnum endurgerð í sinni upprunarlegu mynd, nú í bronslit. Búið er að gera foss í 

hlíðinni fyrir ofan tjörnina. Elstu menn muna þó eftir lækjarsprænu við gosbrunninn í gamla 

daga. 

Á flötinni fyrir ofan tjörnina stendur hæsta beykitré landsins. Þetta er mjög vinsælt klifurtré 

og ekki er óalgeng sjón að sjá krakka hanga þar og príla. Upp á hæðinni stóð eitt sinn lítið 

hús, samkvæmt því sem ég hef heyrt. Ég veit ekki um nána staðsetningu þess. Brekkan hér 

fyrir ofan var oft vinsæl til að renna sér á snjóþotum og sleðum á veturna. Brekkan sem snéri í 

átt að stóra túninu var mjög vinsæl til að sitja í og sóla sig, með teppi og nesti.  
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3. Gamli inngangurinn við Hellisgötu 

Hér var gamli inngangur að garðinum. Í kringum garðinn voru girðingar og stórt járnhlið var 

við innganginn. Garðurinn var áður fyrr alltaf lokaður yfir vetrartímann. Áður fyrr var 

stranglega bannað að fara með dúkkuvagna og hjól í garðinn. Þau voru þá geymd hér við 

innganginn. Fólk labbaði ávallt á göngustígunum og virti þær reglur sem ríktu í garðinum.  

 

Eitt það eftirminnilegast í Hellisgerði var peningabaukurinn. Hann stóð á kletti beint af 

innganginum. Þetta var einhverskonar sprellikall. Settur var smápeningur á tunguna á honum 

og snúið upp á eyrun. Þá lyftist hendin á honum og styttan gleypti peninginn. Þetta var mjög 

vinsælt og krakkarnir fóru reglulega með smápeninga í baukinn í Hellisgerði. Það hafa verið 

miklar umræður á meðal Hafnfirðinga um þennan bauk. Á facebook síðunni Hafnarfjörður og 

Hafnfirðingar sköpuðust nýlega miklar umræður um þetta fyrirbæri. Fólki kemur ekki saman 

um hvort um var að ræða apa eða svertingja eins og sumir kjósa að kalla styttuna. Ég hef 

kosið að kalla þennan bauk sprellikall eins og ein eldri kona sem átti minningu um þennan 

bauk. Það sem er líka athyglisvert að þessi stytta gufaði upp. Það veit enginn hvað varð um 

baukinn og er það enn í dag hulin ráðgáta hvar hann er niðurkominn.  

Á vinstri hönd var víst snemma plantað einu eplatré. Þetta tré stóð í skjóli hér við 

göngustíginn. Í gömlu daga voru krakkarnir í bænum mjög stoltir af þessu eplatré. Í hvert sinn 

sem farið var í Hellisgerði var tékkað á hvort komin væru epli á tréð. En það komu víst aldrei 

epli á það og síðar meir gaf tréð upp öndina. Í dag eru tvö eplatré í garðinum. Þau er að finna 

á stóra túninu. Þeim var plantað þar í sumar 2012 við stofnun Hollvinafélags Hellisgerði. 

Bæjarstjóri plantaði trjánum við athöfn og þau standa enn. Spurning hvenær eplin koma á þau. 

 

4. Fjarðarhellir 

Hellisgerði, skrúðgarður Hafnfirðinga varð til þann 15. mars 1922 að tilstuðlan 

Málfundafélagsins Magna. Magni var málfundaklúbbur sem stofnaður var 2. desember árið 

1920 í Hafnarfirði af þeim Valdimar Long bóksala og Þorleifi Jónssyni forstjóra. Þar komu 

saman menn og ræddu ýmis menningarmál bæjarins. Félagið stóð fyrst og fremst fyrir 

málfundum en einnig skemmtifundum og hátíðarhöldum. Á fundi félagsins þann 15. mars 
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1922 var það framkvæmdarstjórinn Guðmundur Einarsson sem flutti framsögu en hún 

nefndist: „Getur Magni haft áhrif á útlit Hafnarfjarðar“? Hugmyndin varð til um að setja upp 

blóma- og skemmtigarð sem yrði mikil prýði fyrir bæinn. Skipuð var nefnd og var henni falið 

það hlutverk að finna óbyggt landsvæði í nánd við Hafnarfjörð þar sem flest einkenni á hinu 

sérstaka bæjarstæði finndust. 

Fjarðarhellir og Gerðið 

Seint á 19. öld hafði C. Zimsen verslunarstjóri, látið girða af svæði í kringum Fjarðarhelli um 

aldarmótin vegna áhuga konu sinnar Önnu Cathinca á gróðrinum sem þar var. Hún fylgdist 

náið með vexti á gróðrinum, ræktaði blóm og grænmeti í og við nágrenni Gerðisins. 

Trjálundurinn við Fjarðarhelli hét Hellisgerði. Í dag stendur Fjarðarhellir í miðju Hellisgerði 

en garðurinn ber nafnið af honum. 

„Áður en Hafnfirðingar hófu skipulegar tilraunir með trjárækt í bænum voru nokkrar 

trjáplöntur við Fjarðarhelli. Anna Cathinca Jürgensen Zimsen,móðir Knud Zimsen 

borgarstjóra í Reykjavík, ræktaði blóm og grænmeti í vermireitum í lautunum bakvið 

Akurgerðishúsin a seinni hluta 19.aldar. Zimsen fjölskyldan bjó í Knudtzonshúsi, 

sem Bjarni Sívertsen kaupmaður lét byggja 1803-5, og nefnist í dag Sívertsenhús. Anna 

Cathinca fylgdist af miklum áhuga og innileik með gróðrinum í kringum hellinn. Eiginmaður 

hennar, Knud Due Christian Zimsen verslunarstjóri Knudtzonsverslunar, lét girða og friða 

allstórt svæðið í kringum Fjarðarhelli seint á 19. öld. Reiturinn var kallaður Hellisgerði, en 

gerði er annað nafn á hlöðnum varnargarði eða grjótgirðingu. Í ævisögu Knud Zimsen „Við 

fjörð og vík“ sem Helgafell gaf út 1948, segir á bls. 25: „Nokkrum sinnum á hverju sumri var 

kaffi drukkið á sunnudögum í Hellisgerði eða suður á Hvaleyri, en þar hafði faðir minn 

túnblett. Vestast í Hellisgerði var grashóll, er faðir minn hafði látið gera. Á hann var dúkur 

breiddur og kaffið drukkið þar. Hóll þessi var því ætíð kallaður Borðið. Hlóð voru einnig sett 

upp í Gerðinu, og fluttum við því stundum hitunaráhöld með okkur þangað. Við það fékk 

viðdvöl okkar þar efra nokkurn svip af útilegu, og það þótti okkur krökkunum ekki einskis 

virði. Þótt ekki væri langt í Hellisgerði heiman að frá okkur, þótti tilbreyting í að fara þangað 

upp eftir, en meira fannst okkur samt til um að komast suður á Hvaleyri.“ 



94 
 
 

Þessi frásögn sannar að það var dönsk faktorsfrú sem átti hugmyndina að friðun 

gróðursvæðisins í kringum Fjarðarhelli. Frekari vísir að trjágarði í Hellisgerði varð síðan til 

þegar Gísli Gunnarsson gróðursetti þar fleiri tré nokkru eftir aldamótin 1900. 

(Heimild: Jónatan Garðarsson (2004, bls. 9). Hellisgerði. Lækurinn. Rótaríklúbbur 

Hafnarfjarðar). 

 

 

Hellisgerði og fjármögnun garðsins 

Málfundarfélagið Magni fór á leit við bæjarstjórn að fá land Hellisgerðis og fékk leyfi um 

haustið 1922. Um vorið, nánar tiltekið í maí árið 1923 afhenti bæjarstjórn Hafnarfjarðar 

málfundarfélaginu Magna landsvæði í og umhverfis Hellisgerði. Girðing var reist umhverfis 

garðinn, ræðupúlt var útbúið við hlið Fjarðarhellis og ræktun plantna hófst. 

Fyrsta verk Magna var að steypa ræðupúltið í Hellisgerði sem stendur í klettinum rétt hjá 

Fjarðarhelli. Þar hafa í gegnum tíðina verið ýmis ræðuhöld á hátíðardögum, svo sem 17. Júní 

og prestar að prédika. Í gegnum tíðina hefur þetta líka verið mjög vinsælt „klósett“ fyrir unga 

fólkið. Stundum má finna megn pissu stækju úr ræðustólnum.  

Á klettinum við hliðina á fjarðarhelli er lágmynd af Guðmundi Einarssyni. Hún var afhjúpuð 

árið 1963. Þar er ritaður texti: „Guðmundur Einarsson, frumkvöðull um vernd og ræktun 

Hellisgerðis 1923“. 

Þann 24. júní 1923 var fyrsta Jónsmessuhátíðin haldin í Hellisgerði á vegum Magna. Þetta var 

útiskemmtun sem vakti mikla athygli og var ágóði af henni notaður í ræktunarstarf, kostnað 

við vinnu, kaup á plöntum og fleira fyrir garðinn.  Jónsmessuhátíð var síðan haldin árlega 

fram til ársins 1960 og var aðal fjáröflunarleið Hellisgerðis. 

Fyrstu árin eða frá  1924-1936 var skemmtunin haldin á ýmsum stöðum í Hafnarfirði, það er 

Óseyri, Víðistöðum og í Engidal þar sem garðurinn og gróðurinn var enn of viðkvæmur og 

hætta á átroðningi. Sumarið 1927 og fyrstu áratugina var Hellisgerði opnað almenningi á 

sunnudögum. Sumarið 1936 var Jónsmessuhátíð aftur haldin í Hellisgerði á ný. Síðar var 

garðurinn opnaður alla daga á sumrin. Í seinni tíð hefur garðurinn verið opinn almenningi, alla 

daga og allan ársins hring. 



95 
 
 

Aðrar leiðir sem Málfundarfélagið Magni notaði til fjáröflunar fyrir Hellisgerði voru meðal 

annars happadrætti, hlutaveltur, sala styrktarkorta og mynda úr Hellisgerði. Telja má að 

Málfundarfélagið Magni sé þekktast fyrir að stofna Hellisgerði og í hugum margra er það enn 

í dag talið hálfgert kraftaverk. 

 

5. Við Beykitréð 

Þetta tré er eitt vinsælasta tréð í Hellisgerði og með þeim elstu. Þetta er kræklótt beykitré sem 

einnig er vinsælt að klifra í. Við hlið þess er oftast bekkur til þess að setjast á. Það eru til ófáar 

myndir af fólki sitjandi á bekk á þessum stað í garðinum. Hér gátu hinir ýmsu setið 

stundunum saman 

Fyrir nokkrum árum varð þetta tré fyrir miklum skemmdum. Þá höfðu einhverjir það sér að 

leik að skera börkinn utan af trjánum í Hellisgerði. Þetta tré fór mjög illa. Börkurinn var 

skorinn alveg utan af einhverjum greinum þess og tréð hlaut mörg sár. Leitað var til erlendra 

sérfræðinga frá Danmörku til þess að gera tilraun til þess að lækna tréð. Á það var sett 

einhverskonar kvoða og sárabindi til þess að greinarnar gætu gróið aftur. Þessi aðferð 

heppnaðist vel en í dag má sjá mikil ör á trénu eftir þessa illu meðferð á því. 

Í upphafi var plantað um þúsund íslenskum trjáplöntum í garðinn. Fyrstu plönturnar voru birki 

og reynir sem gróðursett voru þann 18. maí 1924. Ingvar Gunnarsson, kennari í skólanum við 

lækinn, var ráðinn forstöðumaður Hellisgerðis á svipuðum tíma. Hann gengdi 

garðyrkjustörfum og var einnig umsjónarmaður Hellisgerðis. Ingvar hefur oft verið nefndur 

frumkvöðull í störfum sínum. Hann var í undirbúningsnefnd Magna um stofnun Hellisgerði 

ásamt þeim Guðmundi Einarssyni og Davíð Kristjánssyni. Ingvar starfaði við garðinn í áratugi 

og hafði óbilandi trú á ræktun garðsins, deildi þekkingu sinni og kunnáttu á því sviði. Þann 1. 

Janúar 1946 var Ingvar sæmdur riddarakrossi Fálkaorðunnar fyrir störf sín í Hellisgerði. Hann 

starfaði í Hellisgerði til ársins 1961 eða í 37 ár. Um Ingvar Gunnarsson er ritað í Skinfaxa 

(bls. 64-66), þann 1. júlí 1955: 

 „Um það er engum blöðum að fletta, að það var gæfa Hellisgerðis í öndverðu, að Ingvar 

Gunnarsson tók að sér ræktunarstarfið. Hann var að vísu ekki lærður garðyrkjumaður. En 

hann hafði það til að bera, sem notadrýgst verður í slíkum efnum: hugsjónaeld og óbilandi trú 

á störf sín. Gekk hann strax að starfi með vissu þess, sem veit sig vera að vinna fyrir 
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framtíðina. Hann lét sig það engu skipta, þótt sumir væru vantrúaðir á „stubbana“ hans, 

fyrstu trjásprotana, sem hann setti niður. Hann sá þá fyrir sér verða að stórum trjám. Hann 

lét það ekki á sig fá, þótt víða væri grunnt á gróti í land því, er hann fékk til ræktunar. Hann 

lét flytja að mold og dýpkaði þannig jarðveginn. Ekki féllust honum hendur, þótt ekkert vatn 

væri í Gerðinu fyrstu árin. Hann þáði með þökkum boð grannkonunnar að taka vatn úr 

eldhúskrana hennar. Er hann gekk þreyttur heim að kvöldi og heyrði að baki sér hæðnisorðin: 

„Ekki hefur Ingvar villzt í skóginum í dag,“ lét hann þau sem vind um eyru þjóta. Hann vissi, 

að hans var framtíðin. Hann las sér til, lærði af reynslunni, fylgdist með hverjum sprota, 

fóstraði hvert blóm. Og þótt margt hafi verið erfitt í byrjun, getur hann eftir þrjátíu ára starf 

litið á hvern sem er með augum sigurvegarans“. 

 

Frá árinu 1944 starfaði Sigvaldi Jóhannsson garðyrkjumaður í Hellisgerði. Hann varð árið 

1962 forstöðumaður í Hellisgerði eftir andlát Ingvars. Síðar tók við starfinu Svavar Kærnested 

garðyrkjumaður fram til ársins 1971. Á 80 ára afmæli Hafnarfjarðarbæjar, þann 1. júní 1988, 

afhenti Málfundafélagið Magni bænum Hellisgerði að gjöf. Nú er Hellisgerði í umsjá 

garðyrkjustjóra Hafnarfjarðarbæjar. 

Við hliðina á þessu beykitré stóð í nokkur ár sjoppa. Hún var opin á sumrin eins og garðurinn 

þá. Þetta var lítill skúr með lúgum sem afgreitt var í gegnum. Þarna var seldur ís, gos og 

sælgæti. Það var Stebbi í Stebbabúð sem rak sjoppuna í Hellisgerði.  

Það voru almenningssalerni  uppi á kletti alveg í horninu á Hellisgötu / Skúlaskeiði. Hvítt 

steinsteypt hús með grænu þaki og grænum gluggum og hurðum, dömu- og herrasalerni með 

handlaugum og hvað eina. Þau fengu heldur ekki að vera í friði fyrir skemmdarvörgum og var 

því lengst af neglt fyrir hurðar og glugga og að lokum var húsið rifið. 

 

6. Steinbekkurinn 

Alveg innst í garðinum er steinbekkur. Í dag er hann mjög vandfundinn og erfitt að finna fyrir 

þá sem ekki vita hvar hann er. Á bekkinn er ritað ártalið 1931. Ekki veit ég fyrir hvað það 

stendur eða hver tilkoma þessara bekkjar er.  
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Margir eiga sér þó minningar af þessum bekk enda er sem hann sé gæddur gömlum 

leyndardómum. Þar fer ímyndunarflugið á fullt og hægt er að sjá fyrir sér ástfangin pör, 

gamlar konur og álfa.  

 

7. Bjarni Sívertsen 

Styttan af Bjarna riddara Sívertsen, stundum kallaðan faðir Hafnarfjarðar. Bjarni er fæddur 

árið 1763 og var frá Selvogi.  

Árið 1945 gáfu útgerðarfélögin Hrafna-Flóki og Vífill Málfundarfélaginu Magna gjöf sem var 

brjóstmynd af Bjarna Sívertsen riddara. Hún var gerð af Ríkharði Jónssyni myndhöggvara. 

Styttan var afhjúpuð haustið 1950 í Hellisgerði. Bjarni Sívertsen var athafnamesti Íslendingur 

á fyrrihluta síðustu aldar og var búsettur í Hafnarfirði. Eins og segir í Fálkanum (bls. 4), þann 

13. júní 1958: 

 „Hann kom sem ungur sjómaður austan úr Selvogi og gerðist merkasti kaupsýslumaður 

sinnar tíðar og frægur um Norðurlönd á þeim tíma er Ísland var að kafna í vesaldómi á 

tímanum, sem kenndir eru við Jörund hundadagakonung“. 

Styttan stendur á stalli úr hraungrjóti sem var flutt úr Selvogi þar sem Bjarni hóf 

verslunarstörf sín. Líklegt þykir að Bjarni Sívertsen hafi verið sá fyrsti til þess að gera 

tilraunir með trjárækt í Hafnarfirði. Árið 1813 flutti hann um 500 plöntur frá Skotlandi og 

gróðursetti víðsvegar í Hafnarfirði. Þar af voru nokkrar í kringum Fjarðarhelli. 

 

7. Bonsai garðurinn 

Bonsaitjrágarður var settur upp í Hellisgerði árið 1999. Útbúinn var reitur Skúlaskeiðs megin í 

garðinum sem girtur var af með girðingu. Bonsaitrjám var komið fyrir á vorin í garðinum og 

eftirlit var með þeim yfir sumartímann. Á veturnar fóru trén í geymslu hjá bænum innandyra. 

Þetta eru örsmá tré sem ræktuð eru með sérstakri aðferð frá Japan. Bonsaigarðurinn er ekki 

starfræktur lengur en eftir stendur girðingin í garðinum. 


