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Ágrip 
 

Greinagerð þessi er hluti af lokaverkefni til MA-prófs í Hagnýtri menningarmiðlun 

við Háskóla Íslands. Verkefnið er metið til 30 eininga og var unnið með hléum á 

tímabilinu 2010-2012. Miðlunarleiðin sem varð fyrir valin var gerð bókar með 

geisladiski þar sem unnið er með upptökur sem amma mín, Guðjóna Albertsdóttir, tók 

upp í eldhúsinu heima hjá sér. Bókin heitir, Hljóðin úr eldhúsinu, byggðarsaga 

hversdagsins. Er ferlinu hér lýst, hugmyndavinnu og fræðilegum innblæstri. Bókin 

fylgir með sem fylgigagn. 
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Inngangur 
 

 

Öll höfum við óteljandi sögur að segja og við segjum þær daglega á ýmsa vegu án 

þess oft að veita því mikla athygli. Við segjum sögur til fræðslu og skemmtunar, til að 

tengjast öðrum, í framhjáhlaupi, til forvarnar og fleira. Við segjum sögur úr fortíðinni, 

frá öðrum löndum, fjölskyldusögur, skáldaðar sögur og hinar ýmsu sögur af 

hversdagslegri iðju okkar og annarra. Þær sögur sem okkur hafa verið sagðar eiga 

stóran þátt í að skapa raunveruleikann sem við búum við og sögur af hversdagslegri 

iðju annarra geta sagt mikið um lífshætti og menningu þess samfélags sem um ræðir. 

 Þessi greinagerð fjallar um verkefni mitt sem er bók unnin út frá heimildum 

frá ömmu minni, Guðjónu Albertsdóttur. Bókin, eða verkefnið er þó ekki saga af 

henni eins og hún hefði sagt af sjálfri sér, heldur byggð á mínum upplifunum. Bókin 

er í senn saga um hana, mig, fjölskyldu okkar, saga byggðarlagsins, saga um stöðu og 

hlutverki kvenna og þeirra framlag til samfélagsuppbyggingar.  

Guðjóna var fædd og uppalin á Suðureyri við Súgandafjörð og tók hún virkan 

þátt í uppbyggingu þorpsins. Hún vann bæði innan og utan heimilis í ýmsum störfum 

og var almennt talin mjög framfarasinnuð, sjálfstæð og ákveðin manneskja sem fór 

ótroðnar slóðir. Hún komst þó ekki, frekar en aðrar konur í þorpinu, á blaðsíður 

byggðarsögu Súgandafjarðar, eða héraðsins.   

Verkefnið sækir innblástur sinn í ýmsar kenningar hug- og félagsvísinda, þá 

helst hversdagssögu og einsögu án þess að vera byggt sérstökum kenningum. Í 

gegnum allt verkið er notað femínískt sjónarhorn. 
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1. Aðdragandi verkefnis 
 

Meðal þeirra ótal hluta sem amma mín skildi eftir sig þegar hún lést árið 2000  

var stór kassi af kasettum með ýmsum upptökum. Ég tók þær til geymslu og seinna 

flokkaði ég þær og merkti. Fyrst um sinn þótti mér skemmtilegast að hlusta á gamlar 

útvarpsupptökur, eins og þætti um gróður, sálarrannsóknir og söngva en síðar meir 

hlustaði ég meira á eldhúsupptökurnar. Mér hafa alltaf þótt þessar upptökur sér í lagi 

fallegar af því að á þeim eru hljóð úr eldhúsinu, upptökur af bakstri og fleira, úr rými 

þar sem ég átti mjög góðar stundir. 

Fyrir mig persónulega eru upptökurnar mjög verðmætir hlutir sem vekja góðar 

tilfinningar. Það er einmitt þess vegna sem ég hef velkst í vafa um hvaða erindi þær 

eiga í raun við aðra en mig og fjölskyldu mína. Þar kemur einsöguleg nálgun sér vel, 

því hún skapar rými til að vinna með heimildir sem þessar.  

Þegar kom að því að velja lokaverkefni í meistaranámi mínu í Hagnýtri 

menningarmiðlun var ég innblásin af aðferðum einsögunnar sem og munnlegrar sögu 

og varð hugsað til ýmissa heimilda í eigin fórum frá mínum uppvaxtarstað, Suðureyri 

við Súgandafjörð. Í upphafi leit ég á þær í víðu samhengi sem heimild um staðinn, 

Vestfirði og héraðið og hóf að safna fleiri heimildum frá svæðinu, bæði úr upptökum 

frá Þjóðfræðistofu og úr gagnabanka Sarps. Einnig setti ég upp litla sýningu og 

gagnasöfnun á bæjarhátíð Súgfirðinga þar sem gestum og gangandi gafst kostur á að 

hlusta á valið efni, skoða myndir og spjalla saman. Þar höfðu gestir færi á að setjast 

með mér og segja mér sögur og spjalla um daginn og veginn.  

Eftir að hafa flutt allt efnið á kasettunum á stafrænt form og flokkað tók ég 

mér tíma til að hugsa um úrvinnsluna og þá aðallega hvað það væri sem ég vildi miðla 

á þessarri stundu í þessu verkefni. Í stuttu máli komst ég að því að áhugaverðast þætti 

mér að segja litlar sögur í gegnum upptökurnar, um ömmu mína og um þorpið. Um 

leið geri ég tilraun til að skrifa hana inn í byggðarsögu þorpsins. Mér þykir mikilvægt 

að reyna að miðla fegurðinni sem ég upplifi í upptökunum og varðveita hughrifin sem 

þær skapa; að reyna að leyfa þeim að lifa sínu lífi ásamt því að bæta við. Ég ákvað að 

miðla efninu í bók, en það útskýri ég betur í næsta kafla. Bókin ber heitið Hljóðin úr 

eldhúsinu: byggðarsaga hversdagsins. 
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2. Guðjóna Albertsdóttir  
 

Guðjóna Albertsdóttir fæddist 23. september, árið 1916, á Suðureyri við 

Súgandafjörð. Foreldrar hennar voru Albert Finnur Jóhannesson og Sigríður Jóna 

Guðnadóttir. Áttu þau þrjú börn til viðbótar, þau Kristján Albertsson, Guðjónu 

Júlíönu Albertsdóttur og Pálmfríði Albertsdóttur. Kristján var fæddur 1910 en lést 

tvítugur að aldri, Guðjóna Júlíana náði einungis tveggja ára aldri en hún lést sama dag 

og nafna hennar fæddist, árið 1916. Pálmfríður fæddist árið 1920 og lést árið 2010.  

Sagan segir að Sigríður hafi gengið yfir til Suðureyrar til að sækja skemmtun eins og 

tíðkaðist og hitt þar hann Albert Finn og hafið búsetu einhverju seinna. Albert Finnur 

lést af slysförum 60 ára gamall en hann drukknaði á leið til lands úr báti á legunni á 

Suðureyri.  

 Guðjóna, eða Jóna Alberts eins og hún var oftast kölluð, var mjög 

framfarasinnuð og framsýn. Hún var drífandi og gekk fyrir því góða slagorði „betra er 

að gera illt af sér en ekkert“ Hún var mjög samfélagslega sinnuð og fátt vafðist lítið 

fyrir henni. Hún fór aldrei í manngreiningarálit og umtal um annað fólk var lágt 

skrifað hjá henni.  

Guðjóna sagðist sjá lítinn mun á eigin börnum og annarra og hún tók virkan 

þátt í félagsstarfi með þeim og umönnun. Yngsta dóttir hennar sagði mér að henni hafi 

þótt nóg um einn daginn þegar hún kom heim ásamt einum bróður sínum köld og 

blaut eftir skíðaferð. Á móti henni tók hlýlegur ilmur af bakstri og við blasti fullt box 

af kleinum. Mamma hennar hafði þó ekki hugsað sér að gefa þeim af þessu góssi því 

það var fyrir einhverja aðra krakka sem þurftu að hennar sögn meira á því að halda, 

það væri nú til kex upp í skáp hjá þeim. Hún vildi ala sjálfstæði í börnin sín og vildi 

frekar eyða orkunni í að hjálpa þeim sem þurftu á því að halda.  

Jón Valdemarsson, afi minn, fór á Vífilstaði í berklameðferð árið 1954 þar 

sem hann var með hléum í 5 ár. Hann var höggvinn, annað nýrað var tekið úr honum 

og hluta úr lunga og maga. Á þessum tíma var amma heima með börnin fimm, móður 

sína og blinda tengdamóður. Þetta var erfitt tímabil eins og gefur að skilja því hún 

þurfti bæði að halda heimili og stunda vinnu. En samheldnin í þorpinu var mikil og 

fólk hjálpaðist að. Þegar Jón kom heim tók hann að vinna við verslunarstörf en amma 

hélt líka áfram að vinna, bæði í akkorði í flökun og fleira.  

Hún lét sig jafnrétti varða á öllum sviðum og það er skemmtilegt að segja frá 
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því að snemma á 7. áratug síðustu aldar tók hún á launamisrétti á vinnustað sínum. 

Hún fékk yfir sig nóg af misrétti í frystihúsinu þar sem unnu tvær konur ásamt 

körlunum. Hún fór upp á skrifstofuna, sló í borðið og sagði farir sínar ekki sléttar, hún 

myndi ekki flaka einn fisk í viðbótar ef hún fengi ekki sömu laun og karlarnir. Þeir 

kinkuðu kolli og jánkuðu og þá fer hún niður til hinnar konunnar sem var svo assgoti 

ánægð með þetta framtak en þorði sjálf ekki upp á loft að spyrja. Jóna dreif sig þá upp 

á ný og sagði þetta ganga yfir hana líka. Á þessum tíma vann hann afi á skrifstofunni 

og þótti honum þetta mikið skemmtilegt.  
Fólk lýsti Guðjónu sem dásamlegri og hlýrri manneskju sem öllum væri góð. 

Sumir furðuðu sig á því hvernig hún gæti nú verið með durtinum honum afa, en hann var 
fremur úfin í lund og kaldhæðinn mjög. Að sögn barna þeirra hjóna var það þó frekar 
hann sem var hlýr og umvefjandi heima við á meðan mamma þeirra var út og suður að 
mæðra hálft þorpið. Húsmóðurhlutverkið náði langt út fyrir mörk hennar eigin heimilis 
og var þáttur í samfélagsuppbyggingu. 

 

3. Miðlun 
 

Kasetturnar, með upptökum Guðjónu úr eldhúsinu, innihalda í kringum 60 

klukkustundir af efni. Á þeim eru upptökur af þáttum úr útvarpinu af ýmsum gerðum, 

ógrynni af söngvum, hennar eigin og barna í kringum hana, samtölum, sögum og 

hugvekjum.  

Margir möguleikar í miðlun myndu henta efninu ágætlega og heimildirnar eru 

þess eðlis að hægt er að vinna með þær aftur og aftur út frá mismunandi sjónarhorni. 

Ég valdi að leggja áherslu á að miðla efninu í bók, eins og tíðkast líka venjulega með 

byggðarsögur. Aðal ástæða þess er þó að sá veruleiki sem bækur geta búið til hentar 

vel því efni sem ég vil vinna úr heimildunum. Í bókum fær lesandinn aðgang að 

hugarheimi sem hann myndar eigin tengsl við sem enginn annar verður vitni af. 

Bækur má taka með sér í flest þau skúmaskot sem völ er á, það er auðvelt að ferðast 

með þær og glugga í eftir hentisemi, skrifa í spássíurnar og gefa áfram. Bókin er 

handfjötluð og gefur því höfundi tækifæri á að miðla sögum eða hugmyndum með 

áferð, sjónrænni upplifun, tilfinningu og jafnvel lykt. Sömu sögu er ekki hægt að 

segja af miðlun í gegnum útvarp, sjónvarp eða á sýningum. Það er ekki jafn auðvelt 

að liggja upp í hlíð með sýningu í höndum sér.  
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Mikið af efninu sem verkefnið byggir á er afar ljóð- og myndrænt. Það þarf í 

raun lítið að vinna með heimildirnar, heldur frekar að setja þær í það samhengi sem 

dregur fram fegurðina í þeim og reyna að gefa þeim rými til að segja sínar sögur. 

Þetta er heimild um margt, en hver og einn getur sett það í það samhengi sem á hvað 

mest erindi við hann. Heimildirnar eru til og verða varðveittar. Þessi miðlun er því 

ekki endastöð heldur ein stöð. Einnig væri áhugavert að búa til útvarpsþætti eða 

hljóðverk úr þessum heimildum og tengja við fleiri snertifleti.  

Með bókinni fylgir svo geisladiskur með þeim upptökum sem skrifaðar eru í 

hana. Upptökurnar bera sömu titla og ljóðin, eða sögurnar í bókinni.  

 

3.1 Tegund bókar 

Sögur, myndir, hljóð og lykt vekja hjá okkur tilfinningar sem tölur og staðreyndir ná 

síður að draga upp. Fortíðin getur tengst okkur tilfinningaböndum langt út fyrir 

fjölskyldutengsl eða annars konar tengsl.  

Ég vil eins og áður sagði gera tilraun til að skrifa konur inn í byggðarsögu og 

það vil ég gera með fagurfræði að leiðarljósi og nota hughrif og tilfinningar í verkinu. 

Segja má að meira sé gert úr skynrænum kostum heimildanna frekar en hlutgerðum 1. 

Þess vegna má segja að bókin verði allt í senn ljóðabók, sögubók, hljóðbók og 

listaverk.   

Innan ramma listarinnar er hægt að birta myndir af ólíkum hlutum og treysta 

áhorfandanum til að mynda eigin tengingar því ekki er gerð krafa á framlag innan 

fræðiheimsins. Að vekja hughrif er að mínu mati mikilvægur þáttur í miðlun en það er 

þó markmið sem erfitt getur verið að ná sem slíku. En eins og með önnur 

menningarverkefni þá verður að leggja upp með markmið og gera skynsamlega 

áætlun til að ná þeim. Verkið, eða niðurstaðan, öðlast á endanum eigið líf. 

 

                                                
1 Hugtakið skynræn miðlun vísar í tilfinningaleg hughrif sem einstaklingar verða fyrir af  umhverfi 
sínu, beint eða óbeint, og eru færð inn á vettvang reynslunnar (Sigurður Gylfi Magnússon, 2005, bls. 
347 – 348). 



 11 

3.2 Markmið miðlunarverkefnis 

 

Markmið þessa verkefnis eru margþætt. Fyrst og fremst er það að draga upp mynd af 

persónu og lífi Guðjónu Albertsdóttur á þeim stað og tíma sem upptökurnar spanna og 

að skrifa sögu af lífi kvenna inn í byggðarsögu. Upptökurnar eru flestar úr eldhúsinu 

sem er oft kallað hjarta heimilisins en ef heimilinu er líkt við fyrirtæki, sem vinnustað 

kvenna, þá er eldhúsið eins og skrifstofa. Börn komu og fóru úr og í vist, gestir og 

gangandi, verkafólk og ættingjar. Öll sátu þau við eldhúsborðið og tjáðu sig um ferðir 

sínar, menn og málefni, og svo auðvitað sungu þau. 

Annað markmið er að vekja athygli á verðmæti hinna hversdagslegu heimilda 

og hvetja fólk til að varðveita þær. Undirliggjandi þessum markmiðum er vilji til að 

miðla sögu og menningu á listrænan og opinn hátt og leggja áherslu á hughrif og 

tilfinningar í miðluninni. Þriðja markmiðið er svo að styrkja menningarlega 

ferðaþjónustu í þorpinu.   

Í grófum dráttum er hugmyndin að baki verkefninu að miðla þessum 

heimildum á eins fallegan hátt og mér er unnt og miðla þannig fróðleik um persónu 

ömmu, kvenna í sjávarþorpum, byggðarsögu Suðureyrar og gildi persónulegra 

heimilda. 

 

3. 3 Markhópur  

 

- Búsettir og brottfluttir einstaklingar úr byggðarlaginu 

- Áhugasamir einstaklingar um sagnfræði, t.d einsögu, munnlega sögu og 

kvennasögu. 

- Fólk á ferðalagi um svæðið, áhugasamir um menningartengda ferðaþjónustu. 

- Áhugasamir um list af ýmsu tagi. 
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4. Fræðilegur innblástur 

 
Í þessu kafla mun ég gera stuttlega grein fyrir þeim fræðilegu kenningum og 

straumum sem hafa orðið mér innblástur og hvati að gerð verkefnisins. Í kjölfarið 

mun ég tengja það við eigin hugmyndir um notkun heimildanna og útfærslu 

verkefnisins. Kenningar og skrif í félags- og hugvísindum sem myndu flokkast undir 

óhefðbundin höfða mun meira til mín en hefðbundin nálgun. Ég tel mikilvægt að vera 

meðvitaður um stöðu sína gagnvart þeim viðfangsefnum sem unnið er með og að vera 

léttur, leikandi og skapandi í sinni fræðilegu nálgun.  

Hversdagssagan (e. history of everyday life) rekur rætur sínar til Þýskalands á 

áttunda og níunda áratug tuttugustu aldar. Hún leggur áherslu á að rannsaka sögu 

almennings út frá reynslu hópa og einstaklinga í daglegu umhverfi þeirra eða 

hversdeginum (Sigurður G. Magnússon, 2005, bls. 317-318). 

Hversdagssaga felur í sér frásögn eða útfærslu á einhverju sem venjulega telst 

ekki vera mikilvægt í sögulegum skilningi. Þannig er hversdagssaga ekki frásögn af 

atburði sem talinn er hafa mótað nýtt tímabil eða manneskju sem ruddi brautina í 

efnahagslífinu, atvinnutæki sem breytti vinnufyrirkomulagi eða samningum sem 

markaði breytingar í samskiptum ríkja. Hversdagssagan fjallar frekar um fólkið sem 

stóð á hliðarlínunni í fyrrgreindum dæmum. Jafnvel einstaklingana sem ekki höfðu 

rödd eða völd í samfélaginu (Ludke, Alf, 1995, bls. 4). 

Nátengd hversdagssögunni er einsagan (e. microhistory) sem beinir sjónum 

sínum að aðstæðum, persónum, atburðum og fyrirbærum. Eins og nafnið bendir til 

smækka einsögufræðingar rannsóknarsviðið verulega og leggja áherslu á sérstaka 

stöðu einstaklinganna í samfélaginu. Hún fer ótroðnar slóðir að rannsóknarsviðinu og 

velja þeir sem vinna út frá hugmyndinni sér oft á tíðum rannsóknarefni sem eru í 

hefðbundnum skilningi óvenjuleg eða ósagnfræðileg (Sigurður Gylfi Magnússon, 

2005, bls. 302).  

Munnleg saga (e. oral history) er talin gædd þeim kostum að varpa hulunni af 

ósögðum sögum, að hún gefi raddlausum rödd. Að hún afhjúpi leyndarmál sem hafa 

legið í þögn jafnvel í ára- eða áratugaraðir. Oft er einmitt talað um munnlega sögu 

sem einskonar afhjúpun, eða sönnunargagn um eitthvað sem ekkert eða lítið er vitað 

um (Hamilton og Shopes, 2008). 
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Munnleg saga er talin vera mikilvæg sagnfræðileg aðferð og hefur á síðari 

árum verið viðurkennd sem áhrifarík aðferð innan sagnfræði. Munnlegar heimildir eru 

ýmis konar en sem dæmi má nefna viðtöl, eigin hljóðritanir, upptökur af fundum eða 

opinberum uppákomum eða jafnvel umhverfishljóð. Munnleg saga er drifin áfram af 

ástríðu fyrir persónulegum sögum og gengur út frá því að saga hvers og eins geti verið 

merkingarbær og mikilvæg. Á sjöunda áratug tuttugustu aldar urðu segulböndin að 

almenningseign og fjöldamargir, eins og Guðjóna Albertsdóttir, notuðu þau til að taka 

upp raddir, söng og tal fjölskyldumeðlima (Unnur María Bergsveinsdóttir, 2007).  

Byggðarsaga leitast oftar en ekki við að skrásetja heimildir hins opinbera í  

samfélaginu eins og t.d stjórnsýslu og atvinnuþróun (Magnús Guðmundsson, 1997). 

En sagnfræði líka um reynslu manna og aukaatriðin þar innan um skipta máli.  

Munnlegar heimildir opna möguleikann á fjölbreyttari byggðarsögu en finnst í 

hinni hefðbundnu nálgun. Munnlegar heimildir eru einnig ómetanlegar þegar kemur 

að því að segja sögu hópa sem ekki hafa skilið eftir sig mikið af rituðum heimildum 

eða haft mikil áhrif á aðrar opinberar heimildir Femínískt sjónarhorn er undirliggjandi 

í öllu verkefninu að því leiti að það sem hér er dregið fram eru heimildir konu sem 

vanalega næðu ekki á opinberan vettvang, en segja mikilvæga sögu. Henta því 

aðferðir einsögunnar og munnlegrar sögu vel þar sem þær búa til rými fyrir 

persónulegar heimildir. 

 

5. Miðlunaráætlun 
Miðlunaráætlun mín er unnin út frá sex þrepa kerfi sem Freeman Tildman skáldsagna- 

og leikritahöfundur, bjó til um miðja 20. öldina. Aðferðin gengur út á að þróa 

framkvæmdaráætlun, þ.e.a.s að leggja grunnlínur að framkvæmd, stjórnun og viðhaldi 

verkefnis. Tildman setti fram sex vinnureglur sem eiga að koma sér vel við að koma 

hugmynd í framkvæmd á sem skipulagðastan og skynsamlegastan hátt. Hugmyndir 

hans hafa náð fótfestu í gerð miðlunaráætlana um allan heim. (Timothy. Dallen J. og 

Boyd. Stephen W, 2003, bls. 208). 

5.1 Markmiðssetning 

Fyrsta skrefið er að setja fram skýr heildarmarkmið (e. goal) og síðan áfangamarkmið 

(e. objective). Markmið eiga að vera sett fram þannig að þau seu til hliðsjónar við 
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vinnu á öllum stigum verkefnis (Timothy. Dallen J. og Boyd. Stephen W, 2003, bls. 

209). 

 
Heildarmarkmið 

 

- Gefa út sögu Guðjónu Albertsdóttur. 

- Skrifa konur inn í byggðarsögu, að draga upp mynd af þeirra framlagi til 

samfélagsuppbyggingar, sem er oft ekki skráð. 

- Efla varðveislu og notkun þeirra heimilda sem eru til um konur. 

 

Áfangamarkmið: 
 

- Afrita hljóðupptökur á stafrænt form. 

- Safna saman áhugaverðum ljósmyndum. 

- Taka viðtöl við einstaklinga í nánustu fjölskyldu hennar. 

- Útbúa lista af styrkjum sem hægt er að sækja um fyrir verkefnið. 

- Skipuleggja kynningu fyrir útgáfuforlög, til að fá hana útgefna. 

 

5.2 Greining á aðstæðum og söfnun upplýsinga  

Við greiningu á aðstæðum var SVÓT greiningarkerfið notað. Gerður er listi yfir 

styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri verkefnsins. Styrkleikar og veikleikar snúa 

að verkefninu sjálfu eða því sem höfundur getur sjálfur haft áhrif á. Ógnanir og 

tækifæri snúa að því sem höfundur hefur ekki mikil áhrif á, til að mynda umhverfið, 

en tilgangurinn með því að setja niður ógnanir og tækifæri er sá að vera betur í stakk 

búinn til að vinna með þær, og hugsanlega breyta ógnum í tækifæri.  
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Svót greining  
 

 

Sterkar hliðar 

- Til eru fordæmi að útgáfu 

óhefðbundinna heimilda. 

- Heimildirnar eru einstakar 

og útgáfa nýstárleg. 

 

 

Veikar hliðar 

- Flókin notkun bókar 

- Einskorðaður markhópur 

- Gæti verið of persónulegt fyrir 

almennan áhuga 

 

 

Tækifæri 

- Áhugi fyrir landsbyggðinni 

um þessar mundir. 

- Ferðaþjónusta af ýmsum 

toga sterk í byggðinni sem 

bókin fjallar um. 

- Möguleiki á fleiri 

miðlunarleiðum 

 

Ógnanir 

- Óöruggt markaðsumhverfi 

- Form og nálgun bókarinnar gæti brugðið 

beggja vona. 

 

Sterkar hliðar: 
 

Fordæmi fyrir útgáfu 

Nú hafa áður verið gefnar út bækur byggðar á óhefðbundnum heimildum, skrifaðar á 

hátt sem hefur ekki tíðkast í fræðibókum. Mikil umræða spratt um það á þeim tíma 

svo segja má að þessi leið sé nýtroðin og því auðveldari yfirferðar. Hún gefur tækifæri 

á útgáfu sem þessari. 

 

Heimildir einstakar 

Upptökurnar og sögur af hversdagslífi Guðjónu eru grípandi og spennandi. Það er 

skemmtilegt að fá aðgang að hljóðheimi fyrri tíma. Ekki er algengt að upptökur sem 

þessar hafi varðveist og enn hefur lítið verið unnið með efni af þessum toga. 
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Veikar hliðar  
 

Flókin notkun bókar 

Bókin er byggð á ólíkum heimildum og á að uppbyggð sem allt í senn sagnfræðileg 

heimild, ljóðabók, hljóðbók, sagnabók og listaverk. Takist illa til er hætt við að bókin 

verði ruglingsleg og missi marks. 

 

Einskorðaður markhópur 

Við fyrstu sýn virðist efnið höfða til einskorðaðs markhóps þeirra sem eru með 

mikinn áhuga á heimildum sem þessum eða einstaklinga sem tengjast efninu 

persónulegum böndum. 

 

Gæti verið of persónulegt 

Þegar unnið er með persónulegar heimildir sem þessar er hætt við að það komi út sem 

sem upphafning á eigin uppruna, fremur en sagnfræðileg heimild sem eigi erindi við 

fólk, það gæti virkað fráhrindandi. Einnig má segja að sem barnabarn Guðjónu sé mér 

hætt á að sjá hana einungis í ljósi hinnar umvefjandi og hlýju ömmu. Því þarf ég að 

minna mig á markmið verkefnisins og reyna að pota mér í átt að þeim. 

 

Ógnanir  
 

Óöruggt markaðsumhverfi 

Bækur seljast ekki eins og heitar lummur þessa dagana og því er hætt við að bókin 

lendi á milli skips og bryggju. Mikilvægt er að fylgja henni eftir, möguleg í samstarfi 

við ferðaþjónustu í byggðarlaginu. 

 

Form og nálgun bókarinnar gæti brugðið beggja vona 

Eins og áður sagði þá gæti bókin verið flókin, þar sem hún er bæði á hljóðformi og 

bókarformi. Að því leiti hentar efnið jafnvel betur til útvarpsþáttagerðar en 

bókaútgáfu. Mögulega njóta munnlegu heimildirnar sín ekki nægilega í miðlun sem 

þessari. Stefnt er þó á að fylgja bókinni eftir með útvarpsþáttum og einnig er ekki úr 

vegi að færa bókina yfir á rafbókarform, eða búa til snjallsímaforrit þar sem efnið 

hentar ágætlega margmiðlun sem sameinar hljóð, texta og mynd, en er samt í hendi 
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hvers og eins. Kannski er höfundur íhaldssamur, en eins og er vekur þetta form ekki 

áhuga. 

 

Tækifæri  
 

Áhugi fyrir landsbyggðinni um þessar mundir 

Sá áhugi á landsbyggðinni, íslenskri menningu, náttúru og auknum áhuga á 

Vestfjörðum ætti að vera meðbyr fyrir bókina.  

 

Ferðaþjónusta af ýmsum toga sterk í byggðinni sem bókin fjallar um 

Ferðaþjónusta á svæðinu gæti komið öflug inn sem sölu- og kynningaraðili 

bókarinnar.  

 

Möguleiki á fleiri miðlunarleiðum 

Efnið er síður en svo þurrausið og gaman væri að búa til útvarpsþætti þar sem 

kastljósinu er beint að söngvum, Guðjónu sjálfri, eða byggðinni. 

 

5.3 Greining og úrvinnsla á gögnum  

Til eru margar heimildir úr lífi Guðjónu Albertsdóttur, var hún sterkur persónuleiki 

sem flestir samferðamenn hennar muna eftir og muna sögur af. Hún lét sér fátt 

óviðkomandi og lá ekki á skoðunum sínum, hún var kona framkvæmda fremur en 

ekki og sat sjaldan í kaffispjalli um daginn og veginn til neins. Eða eins og oft var 

sagt hér forðum og móðir Guðjónu notaði óspart þá er betra að gera illt af sér, en ekki 

neitt. Það var s.s fátt verra en að sitja aðgerðalaus. Þetta viðhorf skín mjög í gegnum 

munnlegu heimildirnar.  

Þær heimildir sem ég vinn með í verkefninu eru hennar eigin upptökur og 

ljósmyndir úr fjölskyldualbúmum. Í gegnum vinnuna leitaði ég til fjölskyldumeðlima 

og tvinna ég það saman við annað efni. Upptökurnar eru rúmlega 60 klukkustundir og 

hef ég afritað þær allar á stafrænt form. Það efni sem birtist í bókinni er rúmur 

hálftími. Því er enn af nógu að taka.  

Ljósmyndirnar hlóð ég inn á samskiptavefinn Facebook og hóf þar umræðu 

um þær með fjölskyldumeðlimum, við bættust í hópinn aðrir aðilar sem létu sig efnið 
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varða og því spunnust margar skemmtilegar umræður úr því sem ég flétta inn í efni 

bókarinnar.  

  

5.4 Tillögur  

 

Upp komu margar hugmyndir að miðlun verkefnisins. Eins og ég fjallaði um hér ofar 

valdi ég bókarformið af ýmsum ástæðum og lít ekki á það sem loka niðurstöðu. 

Hvernig staðið verður að útgáfu og dreifingu bókarinnar fer eftir hve vel höfundi tekst 

að kynna efnið og vekja áhuga útgefenda eða styrkveitenda.  

 

Fyrsta tillaga: Eftir að handrit bókarinnar er tilbúið mun ég kynna það fyrir 

útgefendum. Útgáfufyrirtæki hafa þá kosti yfir sjálfstæða útgáfu að kynning og 

dreifing er viðameiri. En á móti þarf að hafa í huga að gera þarf bókina söluvænlega 

og áhugaverða fyrir stóran hóp lesenda til að vekja áhuga útgáfufyrirtækja. 

 

Önnur tillaga: Sækja um styrki til útgáfu og dreifingar á bókinni. Styrkjarsjóðir sem 

kæmu til greina væru til dæmis Hlaðvarpinn og menningarsjóður Vestfjarða. 

 

Þriðja tillaga: Útbúa handrit og uppbrot bókarinnar og kynna sjálf á veraldarvefnum. 

Hægt væri að bjóða áhugasömum að panta og borga fyrir bókina áður en hún færi í 

prentun. Dreifing og kynning færi þá fram í gegnum samskiptamiðla eins og 

facebook, og mögulega útvarpsmiðla og aðra fjölmiðla. Auk þess gæti 

ferðaþjónustufyrirtæki í byggðarlaginu pantað upplag til sölu. Dreifing og kynning 

væri þá bæði staðbundnari og persónulegri. 

 

5.5 Framkvæmd  

Á þessum tímapunkti verkefnisins hefur margt verið unnið þó margt sé líka óunnið. 

Heimildasöfnun og vinnslu heimilda er að mestu lokið, yfirfærsla heimilda á stafrænt 

form, afritun texta, flokkun mynda og frumgerð að uppbroti og hönnun bókar. 

Höfundur hefur unnið talsverða hugmyndavinnu og hefur sterk tengsl við efnið og 

markmið verkefnisins. Á þessu stigi verkefnisins mæðir á að klára útgáfu bókar og 

finna útgefanda eða styrki.  
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5.6 Mat og eftirfylgni  

 

Mat og eftirfylgni bókaútgáfu er á margan hátt auðveldari en mat og eftirfylgni 

annarra miðlunarleiða. Áhugi á efninu og árangur miðlunarinnar er mælanlegur í 

sölutölum og umfjöllun. Eftirfylgnin felst í því að vinna áfram með efnið, bæði með 

því að gera útvarpsþætti og jafnvel skrifa greinar eða halda fyrirlestra.  
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Lokaorð 
Í greinagerð þessari hef ég farið í gegnum hvata og framvindu verkefnisins ásamt því 

að útlista markmið, greiningu á þeim og miðlunarleiðum. Verkefnið sækir innblástur 

sinn í aðferðir munnlegrar sögu, einsögulega nálgun sem og hversdagssögu en 

femínísk nálgun er undirliggjandi í verkefninu öllu. Heimildirnar sem unnið er með 

eru einstakar því bæði hefur Guðjóna tekið talsvert mikið efni upp á kasettur og svo 

hefur það varðveist.  

Hugmyndin að baki verkefninu að miðla heimildum ömmu minnar á eins 

fallegan hátt og mér er unnt og skapa áhugavert efni um persónu ömmu, kvenna í 

sjávarþorpum, byggðarsögu Suðureyrar og gildi persónulegra heimilda. 

Verkefnið hefur verið viðfangsmikil þó útkoman rúmist í lítilli bók. Mig 

langar að þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir aðstoðina. Föðursystur mínar hafa 

verið mjög duglegar að segja mér sögur og setja hluti í samhengi. Aðrir ættingajar og 

samferðafólk ömmu minnar og afa hafa einnig verið iðin við umræður á 

samskiptavefnum Facebook. Einnig langar mig að þakka leiðbeinanda mínum, 

Sigurði Gylfa Magnússyni, sem hefur stutt mig og trúað á verkefnið. Að lokum langar 

mig að þakka ömmu minni, Guðjónu Albertsdóttur, fyrir sitt ómetanlega framlag og 

skemmtilegar stundir.  
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