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Þakkir  

Margir eiga skilið þakkir fyrir hjálp við greinagerðina og sýninguna. Fyrst ber að nefna 

leiðbeinanda minn Guðbrand Benediktsson sem reyndist mér vel í við allan undirbúning og 

framkvæmd sýningarinnar. Starfsmenn Safnasvæðisins á Akranesi reyndust mér vel við 

uppsetningu, sýningargerðina og gæslu sýningar. Kirkjuhvol listasetur á þakkir fyrir að lána 

mér verk og stöpla á sýninguna. Einnig vil ég þakka öllum þeim sem lánuðu listaverk á 

sýninguna, bæði listamenn og verk í einkaeigu. Ég vil sérstaklega þakka fjölskyldu minni 

og vinum sem studdu mig og lögðu hönd á plóg við vinnuna að sýningunni og vil ég þá 

sérstaklega nefna Tinnu Hauksdóttir fyrir þýðingu á texta fyrir sýninguna og Viðar Frey 

Viðarssyni fyrir ómetanlegar hljóðupptökur á ensku og hjálp við tæknivandamálum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ágrip 

Greinagerð þessi er hluti af lokaverkefni mínu í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla 

Íslands og fjallar hún um miðlunarverkefnið sem varð fyrir valinu. Listasýning með 

sögulegu ívafi sem haldin var í sýningarsal Safnasvæðisins á Akranesi og bar hún heitið 

„Hefuru“ málað Akrafjall? Túlkun listamanna á fjallinu. Í greinagerðinni er fjallað um 

hugmyndina að baki sýningar, rannsóknina, efnivið, vinnsluferli, sýningargerð, hönnun, 

uppsetningu og markaðssetningu. Sýningin er einnig sett í samhengi við aðrar 

sambærilegar sýningar hér á landi og viðfangsefni sýningar sett í samhengi við innlenda og 

erlenda listasögu.
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1. Inngangur  

 

Greinagerðin er hluti af meistaraverkefni mínu í Hagnýtri Menningarmiðlun við Háskóla 

Íslands og fjallar um miðlunarhluta verkefnisins og vinnsluferlið. Sú miðlun sem varð fyrir 

valinu var listasýning með sögulegu ívafi og ber heitið „Hefuru“ málað Akrafjall? Túlkun 

listamanna á fjallinu. Listasýning með sögulegu ívafi. Greinagerðin er að mestu leyti skrifuð 

áður en sýningin opnar. Opnun sýningar var 4 maí og skil á greinagerð 6. maí.  

 

1.1 Val á verkefni  

 

Sumarið 2011 er ég starfaði á listsetrinu Kirkjuhvoli á Akranesi rakst ég á mörg málverk af 

Akrafjallinu sem geymd voru uppi á lofti.  Þá kviknaði hugmyndin að sýningunni „Hefuru“ 

málað Akrafjall? Túlkun listamanna á fjallinu. Listasýning með sögulegu ívafi. Það var þó 

ekki fyrr en ég tók viðtal við aðflutta listakonu sem tjáði mér það að  margir væru búnir að 

spyrja hana út í það hvort hún væri búin að mála Akrafjallið. Hún málaði ekki fjallið og hafði 

lítinn áhuga á því en það var ákveðin pressa á hana því að ,,allir“ listamenn á Skaganum mála 

Akrafjallið. Þetta er hálfgerð skylda fyrir listamenn á Akranesi að túlka Akrafjallið í 

listsköpun sinni. Þetta þótti okkur sem aðfluttar á Akranes, áhugavert. Afhverju skipti þetta 

Skagamenn svo miklu máli. Spurningin „Hefuru málað Akrafjall?“ bæri oft á góma að 

listamönnum sem búa á Akranesi eða rekja ættir þangað. Eftir viðtalið varð mér hugsi um 

fjölda listaverka sem til væru af fjallinu og hversu fjölbreytt þau hlytu vera. Ég þóttist sjá að 

full ástæða væri til að rannsaka þetta í kjölinn, varpa ljósi á efnið og setja upp sýningu um 

þetta viðfangsefni. Margir listamenn eru að vinna með Akrafjallið í listsköpun sinni og koma 

úr öllum áttum og vinna með fjölbreyttan efnivið, því væri fróðlegt að sjá útkomuna á sýningu 

af fjölbreytileika listaverkanna með sama viðfangsefni.  

 Þegar ég hóf nám í Hagnýtri Menningarmiðlun sat hugmyndin aftast í höfði mér og 

þegar val á lokaverkefni lá fyrir kom þessi hugmynd sterklega til greina. Í kjölfarið talaði ég 

við Jón Allansson forstöðumann Safnasvæðisins og fékk leyfi hans að gera lokaverkefnið í 

samstarfi við safnið og halda sýninguna þar. Hugmyndin var að verða að veruleika og ég var 

staðráðin í að vinna með Akrafjallið í lokaverkefninu mínu. 
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Það er sérlega áhugavert sem aðfluttur íbúi á Akranesi að sjá hve stóran sess 

Akrafjallið skipar á Akranesi eins og sjá má víða um bæinn, þar á meðal í bæjarmerkinu, 

bókasafnsmerkinu, framan á bindum Sögu Akraness, á vefsíðu fasteignasölunnar Hákot og 

fleiri stöðum. Fjallið er einskonar táknmynd Skagamanna og eru þeir mjög stoltir af því. Ég 

taldi þetta ákjósanlegan vettvang að skoða og gæti komið vel út sem sýning sem byði upp á 

skemmtanagildi, fræðslu og margskonar miðlun. Einnig myndi hún höfða til heimamanna sem 

hafa greinilega mikinn áhuga á fjallinu. Við val á staðsetningu fyrir sýninguna fannst mér 

tilvalið að velja Safnasvæðið á Akranesi. Á Safnasvæðinu er að finna sögu Akraness á 

byggðasafninu og passar það vel við þema sýningarinnar. Einnig er fallegt útsýni þaðan beint 

yfir á Akrafjallið sjálft. Þegar hugmyndin fór að þróast meira þá vildi ég hafa fleiri miðlanir 

heldur en bara sjónræna skynjun. Þá datt mér í hug að notast við heyrnarskynjun og hafa 

spilara sem safngestir gætu fengið í upphafi sýningar og á þeim yrðu sögur af Akrafjalli, bæði 

huldusögur og ferðasögur.   

 Hægt er að tengja Akrafjallið við kennileiti og táknmynd fyrir staði og samfélög sem 

móta ímynd staðarins og stöðu íbúanna. Því Akrafjallið er stolt Skagans og  þá finnst mér 

Akrafjallið vera þessi algilda táknmynd fyrir bæjarbúa Akranes. Íslensk náttúra hefur alltaf 

verið sérkenni Íslendinga og má segja að Akrafjallið sé eins fyrir Skagamenn.  

 Sýningarstjóri hefur lokið B.A. gráðu í listfræði með mannfræði sem aukagrein við 

Háskóla Íslands sem hefur  nýst vel við uppsetningu og gerð fræðilegs texta og 

heimildarvinnu. Í náminu fékk sýningarstjóri smjörþef af sýningargerð og sýningarstjórnun sú 

reynsla og fræðilegar heimildir nýttust við uppsettningu og undirbúning sýningarinnar. Námið 

í hagnýtri menningarmiðlun hefur dýpkað þekkingu og reynslu í miðlun á menningu og 

sérstaklega á sviði sýningarstjórnunar, sem er aðaláhugasvið sýningarstjóra. 

 

1.2 Grunnhugmynd sýningar 

 

Grunnhugmynd sýningar er listasýning með sögulegu ívafi. Þar sem tilgangurinn er að miðla 

fjölbreytni listaverka af Akrafjallinu úr sem fjölbreyttasta hópi listamana og koma því saman 

á einni sýningu. Fræða gesti um  lestur á þeim listaverkum sem verða á sýningunni og veita 

innsýn inn í listasöguna svo gesturinn fái hugmynd um það hvað var að gerast í listheiminum 

þegar verkið var skapað og skyggnast á þann hátt inn í hugarheim listamannsins. Þetta verður 

sögusýning að því leyti að miðlun á sögu fjallsins verður gerð á fjölbreyttan og skapandi hátt 
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með alls kyns margmiðlun. Sjónræna upplifunin af listaverkunum verður dýpri þegar notast er 

við margmiðlunina í formi heyrnarskynjunarinnar þá fær gesturinn betri innsýn inn í 

hugarheim listamannana og sögu fjallsins sem þeir unnu með. Til þess að ná til sem flestra 

markhópa mun sýningarstjóri notast við ýmsar miðlunarleiðir í sýningargerð til að mæta 

væntingum og löngunum sýningargesta.  Mikið verður lagt upp úr góðri rannsóknarvinnu að 

baki sýningarinnar sem kemur fram í greinagerð, sýningarskrá, listaverkavali, hljóðupptökum 

og á veggspjöldum á sýningunni. Sýningin á að skapa rómantíska ættjarðarástarstemmningu 

fyrir Skagamenn og sýna þá stemmningu fyrir utanaðkomandi gesti. 

 

 

1.3 Markmið og uppbygging greinagerðar 

 

Meginmarkmið greinagerðarinnar og sýningarinnar er að kanna hinar ýmsu túlkanir 

listamanna á Akrafjallinu og fræða gesti um lestur á listaverkum í gegnum ítarlega 

sýningarskrá þar sem hvert verk fær sérstaka athygli. Sýningin á að ýta undir sagnahefð og 

menningarlega fjölbreytni með frásögnum á söguformi af Akrafjallinu og vali á listaverkum. 

Áhorfendur eiga að fá þau hughrif að þeir hafi fengið innsýn í sögu fjallsins jafnt á listrænan 

og sögulegan hátt með skemmtanagildi á bæði sjón- og hljóðrænan hátt með gagnvirkni. 

Tilgangur sýningarinnar er að fá sýningargesti til að skilja sögu Akrafjallsins, hvernig 

listamennirnir túlka og sjá fjallið á sinn hátt,  hvernig sú túlkun er mismunandi eftir 

listamanninum og er í stöðugri þróun í tímanna rás. Listaverkin munu spanna langt tímabil, 

frá 1948 til dagsins í dag,  með 13 listamönnum úr öllum áttum og má líta á sýninguna sem 

eitt listsögutímabil í sögu Akrafjallsins. 

  Einnig verður skoðaður samanburður á sambærilegum sýningum og skoðað 

myndefnið í samhengi við listasöguna. Hvernig nálgast skal efnivið sýningar og hvernig hann 

er settur fram. Fjallað verður um hvernig sýning er „Hefuru“ málað Akrafjall og hvaða áhrif 

staðarval hefur fyrir sýningu sem þessa og hvað þurfi að hafa í huga við gerð sýningarinnar 

svo sem hönnun, uppsetning, vinnsluferli og fleira. 

 Greinagerðinni er skipt upp í fimm hluta. Fyrsti hlutinn er inngangur sem skýrir 

hugmyndina að baki sýningarinnar. Annar kaflinn  fjallar um hugmyndafræði innan listfræði, 

sýningargerðar og rannsóknin sjálf. Þriðji kaflinn fjallar um efnivið sýningar og hvernig 
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sýningarstjóri nálgaðist hann og hyggst nota. Fjórði kaflinn lýsir vinnu við sýningargerðina; 

greint fyrir helstu markmiðum, markaðssetningu og markhóp sýningar, hönnun, vinnsluferli, 

uppsetningu og eftirfylgni. Fjallað verður um hver hugsunin er að og hvernig það gekk, byggt 

upp samkvæmt viðeigandi aðferðafræði á sviði sýningargerðar. Seinasti kaflinn eru lokaorðin; 

niðurstaða markmiða og lærdómur sýningarstjóra dregin saman. Fyrir aftan heimildaskrá eru 

viðaukar sem meðal annars má finna verk- og tímaáætlun, vinnudagbók, umsókn til 

Menningarráð Vesturlands, samþykki frá Menningarsjóði Vesturlands, leyfisbréfi, kynning 

sýningar í bæklingi List án landamæra, auglýsing í póstinum og vefsíðu Safnasvæðisins og fl. 
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2. Rannsókn við gerð sýningar  

 

Þegar halda á sýningu er nauðsynlegt að hafa góða rannsóknarvinnu að baki sýningar áður en 

hafist er handa við sýninguna sjálfa. Rannsóknin skal vera í beinu sambandi við sýninguna 

sem ákveðið hefur verið að setja upp. Gott er að nota einfalda og handhæga bók er varðar 

sýningargerð og er bókin Grunnatriði Safnastarfs góður grunnur til þess að byggja á.
1
 

Sýningar í listasöfnum og galleríum sýna oft sögulegt yfirlit, eða viss tímabil í listasögunni, 

yfirlitsýning á verkum listamanns eða eitt tímabil í stílsögunni. Að baki góðrar sýningar er oft 

áralangar rannsóknir þar sem niðurstöður eru settar í sýningarskrá og notaðar í 

listfræðikennslu. Oft á tíðum eru sýningar eini vettvangurinn fyrir rannsóknir og útgáfu á 

listfræðitengdu efni. Á Íslandi hefur ekki skapast mikil hefð fyrir því að lagt sé mikið upp úr 

rannsóknarvinnu að baki sýninga heldur frekar hefð fyrir fleiri sýningum. Við undirbúning 

sýningarinnar „Hefuru“ málað Akrafjall? er  mikið lagt  upp úr rannsóknarvinnu og sú vinna 

verður í greinagerðinni og sýningarskránni, ef vel gengur væri möguleiki að þróa það áfram í 

kennsluefni fyrir grunnskóla eða námskeið.  

 Í fyrsta lagi er gott að hafa í huga sérþekkingu á efni þess sem á að sýna.
2
 

Sýningarstjóri er með bakgrunn í listfræði sem mun hjálpa til við þekkingu á listaverkum og 

skrif um þau. Í öðru lagi er það tímaskipulagið, það verður að vera nægur tími í 

rannsóknarvinnuna
3
 og sýningarstjóri hefur haft góðan tíma í vinnu að baki sýningarinnar sem 

hófst í september 2012. Í þriðja lagi er nauðsynlegt að vera með nægar heimildir
4
 sem hægt er 

að fá á bókasöfnum og háskólabókasöfnum. Sýningarstjóri aflaði sér allra heimilda í gegnum 

fjölmörg bókasöfn, kennsluefni og á vefnum. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Ambrose og Paine, 1998, bls 104 

2
 Ambrose og Paine, 1998, bls 104 2
 Ambrose og Paine, 1998, bls 104 

3
 Ambrose og Paine, 1998, bls 104 

4
 Ambrose og Paine, 1998, bls 104 
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2.1 Vinsælt myndefni – landslagið 

 

Landslagshefðin í myndlist hefur verið eitt vinsælasta myndefni listamanna og  hefur þróast 

mikið í gegnum árin. Hvert tímabil skilur eftir sig sögu um stöðu og sýn listamanna á íslenskri 

náttúru. Þingvellir hafa verið ein vinsælasta fyrirmynd íslenskra listamanna og hafa 

listaverkin mótað fagurfræðilega sýn og menningarlega sjálfsvitund þjóðarinnar. Áhugi 

landsmanna á Þingvöllum nær frá Þjóðhátíðinni árið 1874 til 1930 og fór sívaxandi til 

lýðveldisstofnunar árið 1944 þar sem það nær hámarki.
5
 Á þessum tíma seldust myndir af 

Þingvöllum mjög ört og var eftirspurnin mikil. Áður fyrr kepptust listamenn um að mála 

Þingvelli og var það talið svo að listamaður væri ekki orðin „alvöru“ listamaður fyrr en hann 

væri búin að mála Þingvelli. Myndin af Þingvölllum hefur þróað myndlistarstefnu Íslendinga 

og komið skilning á hversu náið samband Íslendinga er við náttúruna.
6
 Ættjarðarástin leynir 

sér ekki í myndum af Þingvöllum þar sem hvert verk er vandað til að fá sem bestu mynd af 

þessum merkilega stað. Birtingarmyndir af Þingvöllum eru margar og fjölbreyttar og birtast 

ekki bara sem málverk heldur líka í fjölmiðlum, ferðabókum, kortagerð og hönnun.  

 Fjallamyndir eru vinsælar í íslensku landslagshefðinni og sýndu yfirleitt ekki einsemd 

mannsins í náttúrunni heldur að fjallið gæti verið tákn fyrir hinn sterka einstakling eða 

leiðtogans í íslenskri myndlist.
7
 Halldór Björn Runólfsson talar um fjallamyndir í myndlist 

séu það eina sem hægt er að kalla sérstöðu í íslenskri myndlist en það eru áhorfendur 

listarinnar sem höfðu þennan einhæfa og einskæra áhuga á fjallinu.
8
 Það má þá segja að 

áhorfendur listarinnar hafi ráðið að einhverju leyti myndefni listamanna. Mannlaust landslag 

hafði enga skírskotun í tíma heldur sýndi náttúruna í sinni upprunalegustu mynd. Landslagið 

varð þá sjálfkrafa óháð tímabili, tísku og tíðaranda. Vísun þess er því bæði í fortíð, nútíð og 

framtíð. Aldamótaverkin hafa oft vísanir á táknrænan hátt til Íslands á tímum landnáms og til 

framtíðar þess. Þetta tímaleysi er mikilvægt til að búa til nýtt upphaf og var sjálfstæðisbaráttan 

í vissum skilningi einskonar upphafspunktur fyrir Íslendinga til að byggja á. Einnig varð 

landslagið tákn fyrir hinu ,,hreina‘‘ og upprunalega landi.
9
 Þetta hreina og upprunalega land á 

upptök sín í þjóðerniskenndinni sem varð á fullveldistíma Íslands. Landslagsmálverk af 

frægum stað þarf ekki endilega að vera tilvísun í sjálfan staðinn því oft er það hugur 

listamannsins sem ræður litum og áferðum verksins. Listaverk sem inniheldur innsýn sem 

                                                           
5
 Einar Garibaldi, 2002, bls 16 

6
 Einar Garibaldi Eiríksson, 2002, bls 3 

7
 Auður Ólafsdóttir, 2002. 

8
 Halldór Björn Runólfsson, 1988, bls 29 

9
 Auður Ólafsdóttir, 2001. 
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þessa eru oft dýpri og minnistæðari en sjálft viðfangsefnið því það er oft fjarri áhorfandanum 

og kannski óþekktur staður á meðan listaverkið er aðgengilegra. Mikið er um það að 

listamenn festi sig við einn ákveðin stað og má þar nefna tvo íslenska listamenn, Gunnlaug 

Scheving sem fann sig og afmarkaði list sína í Grindavík og Júlíönu Sveinsdóttur sem batt list 

sína við náttúruna í Vestmannaeyjum og þá einna helst fjöllin þar. Í alþjóðlegri listasögu má 

nefna Jean-Jacques Henner sem málaði náttúruna í heimabæ sínum margoft
10

 og Paul 

Cézanne sem málaði fjallið Mount Saint -Victorie sem stóð aðeins fyrir utan heimabæ hans og 

málaði hann það oft og mörgum sinnum frá sitthvoru sjónarhorninu.
11

 Cézanne: „Að mála 

náttúruna er ekki að gera nákvæma eftirmynd af henni, heldur er það að átta sig á sinni eigin 

skynjun.“
12

  

 Í verkum nokkurra íslenskra listamanna komu fram síð impressjónísk áhrif sem fólst í 

því að mála fáein og afmörkuð myndefni. Sem dæmi má nefna Ásgrím Jónsson og Júlíönu 

Sveinsdóttir sem komu mörgum sinnum á sama staðinn og máluðu afmörkuð myndefni. 

Ásgrímur málaði í Húsafelli vegna breytinganna sem hann sá í náttúrunni.
13

 og Júlíana þótti 

gott að mála staði sem hún þekkti fyrir og málaði yfirleitt af sama stað og á svipuðum tíma.
14

   

 

2.2 Samanburður við aðrar sambærilegar sýningar 

 

Sýningar geta oft átt margt sameiginlegt og mikið gagn er að því að bera saman sýningar sem 

eru keimlíkar til að læra af þeim og miða við. Þótt meginefni sýninga sé það sama þýðir það 

ekki að sýningar verði eins því þær geta verið mjög ólíkar. Hérna tekur sýningarstjóri dæmi 

um sýningar sem svipar til „Hefuru“ málað Akrafjall? og ber þær saman. Hvað er 

sameiginlegt og hvað er ólíkt og hvað er hægt að læra af hinum sýningunum sem hægt er að 

nota fyrir sýninguna „Hefuru“ málað Akrafjall? 

 Árið 1996 héldu þrír listamenn, málverka- og ljósmyndasýningu sem bar heitið Fjallið 

okkar sem innihélt um 90 listaverk sem tengdust Akrafjalli. Sýningin var haldin á listasetrinu 

Kirkjuhvoli á Akranesi. Myndirnar voru eftir þessa þrjá listamenn sem héldu sýninguna og 

voru það Friðþjófur Helgason, Hrönn Eggertsdóttir og Helgi Daníelsson. Friðþjófur sýndi 

                                                           
10

 Boudou, Dominique, 2001, bls 58 
11

 Gardner, Helen Louise, 2009, bls 836-837. 
12

 Andrews, Malcolm, (1999), bls 192.  
13

 Halldór Björn Runólfsson, 1988, bls 29 
14

 Drífa Viðar, 1957, 3 tbl, Melkorka 
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svarthvítar ljósmyndir, Hrönn sýndi málverk sín og Helgi sýndi ljósmyndir í lit og var þetta 

sölusýning. Helgi er áhugaljósmyndari, Hrönn er myndlistarmaður og Friðþjófur ljósmyndari. 

Þau gerðu sýningarskrá þar sem fram kom almennar upplýsingar um fjallið, lýsing á því og 

þjóðsögur tengdar því.
15

 

 Það sem sýningarnar eiga sameiginlegt er myndefnið Akrafjall og listasýning. Báðar 

innhalda málverk og ljósmyndir af fjallinu bæði í svarthvítu og lit. Báðar sýningar eru með 

sýningarskrár en ekki sama efni í þeim. Þau höfðu sýningarskrá sem var einskonar mappa sem 

innihélt A4 blöð með textum um Akrafjallið, bæði sögur og ljóð. Sýningarskráin hjá  

„Hefuru“ málað Akrafjall? er einskonar bæklingur með umfjöllun um myndefnið, umfjöllun 

um listform verkanna og myndgreining um hvert og eitt verk á sýningunni. Báðar sýningar 

segja frá almennum upplýsingum um fjallið og lýsingu á því en ekki á sama stað. Þau notuðu 

sýningarskránna til að miðla upplýsingum um fjallið og þjóðsögum tengdum því en ég nota 

hljóðræna skynjun og veggspjöld til þess sem verða á milli listaverkanna á sýningunni til 

hlustunar og lestur þannig að sýningargestir hafi þann valmöguleika að geta hlustað á 

sögurnar á meðan þeir njóta sýningunnar. Einnig er gagnvirkni til staðar fyrir fullorðna og 

börn í gegnum listsköpun á „Hefuru“ málað Akrafjall? en ekki Fjallið okkar. Sýningin 

Fjallið okkar inniheldur bara þrjá listamenn en sýningin „Hefuru“ málað Akrafjall? 

inniheldur jafnmarga listamenn og listaverkin verða (13 verk) þannig að það er mikill munur á 

fjölda verka á sýningunum. Sýningin þeirra var sölusýning en „Hefuru“ málað Akrafjall? er 

yfirlitssýning (þó eru nokkrar af myndunum til sölu). Áherslurnar á báðum sýningum eru 

misjafnar þar sem báðar sýningar leggja áherslu á myndefnið Akrafjallið en sýningin 

„Hefuru“ málað Akrafjall? fjallar einnig um listformið sjálft og fjölbreytileikann í því og 

listamönnnunum og sögusýning um fjallið. 

 Sýningin Myndin af Þingvöllum sem haldin var árið 2011 í listasafni Árnesinga var 

samansafn af listaverkum af Þingvöllum sem átti að takast á við upplifanir listamanna af 

Þingvöllum og segja sögu hans, afstöðu okkar til staðarins, náttúru hans, stöðu og 

merkingar.
16

 Svipuð hugmyndafræði er að baki „Hefuru“ málað Akrafjall?, það er að segja að 

þetta er listasýning þar sem myndefnið er það sama en listaverkin fjölbreytt og listamennirnir 

líka. Upplifanir listamannanna af fjallinu og merkingu þeirra eru viðfangsefni sýningarinnar 

líkt og á sýningunni Mynd af Þingvöllum. Myndefnið á þeirri sýningu er eitt það vinsælasta í 

                                                           
15

 Sýning opnuð á Akranesi Fjallið okkar Akrafjall. 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/301393/?item_num=56&dags=1996-11-29 
16

 Einar Garibaldi Eiríksson, 2002, bls 5. 
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íslenskri listasögu og hafði sýningarstjóri úr miklu að moða fyrir þeirri sýningu. Sama má 

segja með „Hefuru“ málað Akrafjall? því sýningarstjóri hafði úr mörgum listaverkum að 

velja því Akrafjallið hefur í gegnum tíðina verið svo vinsælt myndefni fyrir listamenn á 

Akranesi. Myndin af þingvöllum innihélt verk á hvaða tímabili í listasögunni alveg frá árinu 

1875 og til samtímans 2007 og er það sama á Akrfjallssýningunni, elsta verkið er frá 1948 og 

það nýjastu verkin gerð á þessu ári. Listform verkanna á Myndin af Þingvöllum var mjög 

fjölbreytt, málverk, höggmynd, vatnslitir, tölvuprent, ljósmynd og fleira. Það eiga sýningarnar 

líka sameiginlegt því „Hefuru“ málað Akrafjall? hefur mörg listform, málverk, ljósmyndir, 

vatnslitir, tölvugrafík, höggmynd, klippimynd/akrýl og málað á gler. Má segja að sýningarnar 

báðar hafa sameiginlega þætti með sýningunni „Hefuru“ málað Akrafjall? en hvorug hefur 

gagnvirkni á sýningunni né skemmtun og listköpun fyrir börn. Þeir þættir í „Hefuru“ málað 

Akrafjall? gefa sýningunni sérstakan styrkleika því þeir höfða til breiðari markhóps (barna) og 

gagnvirkni á sýningum skilur meira eftir sig í upplifun gesta á sýningunni. 

 

2.3 Sýningarrýmið 

  

Bókin Inside the white cube fjallar um sýningarsali og er þar talað um að listaverk og hvíta 

veggi sem umlykja þau séu tenging við nútíma- og samtímamyndlist. Rýmið er hreint og 

fegrað sem ýtir undir hið heilaga sem minnir á kyrrð í kirkju eða formfestan réttarsal.
17

 Þar 

sem notast er við hefbundið sýningarrými sem fylgir ströngustu kröfum um hönnun og útlit 

þar sem hinn ytri heimur er lokaður úti. Þar eru engir gluggar, hvítir veggir, ljós í lofti og 

hreint gólf. Listaverkin verða umvafinn hvítum veggjum og einangruð frá utanaðkomandi 

áhrifum sem gætu annaðhvort breytt gildi þeirra, myndlesningu eða rýningu í þau. Hlutir 

verða að listaverkum í þessu samhengi, þar sem hugmyndir og kenningar um listina öðlast líf, 

merkingu og gildi. Ekki má tala of hátt né snerta listaverkin vegna virðingar fyrir 

sýningarrýminu og listaverkunum.
18

 Þetta er ein af áherslum sýningarinnar að listaverkin fái 

aðra merkingu og annað „líf“ sem kemur fram í gildi og tengingu við náttúruna sem túlkuð er 

í gegnum listina. Listaverkin sem verða á sýningunni eru út um allt, bókstaflega, í 

heimahúsum, inn á stofnunum, heima hjá listamönnum og fleiri stöðum. Þegar þau verða öll 

samankomin á einn stað, á stað sem er eins hlutlaus og hugsast getur verður til nýr tilgangur 

fyrir listaverkin og hvert og eitt verk fær að njóta sín og verkin styðja hvert við annað. Það má 

                                                           
17

 O‘ Doherty, 1999, bls 14-15  
18

 O‘ Doherty, 1999, bls 14 
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segja að listaverkin verði sterkari og áhrifameiri saman heldur en sundur og myndi einhvers 

konar heildarsýn yfir listaverkum af Akrafjallinu.  

 Í bókinni Inside the white cube er fjallað um sýningarrýmið þar sem hvítir veggir búa 

til ákveðið tímaleysi sem hefur þau áhrif á sýningargesti að listverkin virðast tímalaus, það er 

að segja að þau tilheyri engu tímabili, eru hvorki gömul né ný, eins og öll verkin hafi orðið til 

á sama tíma.
19

 Þetta passar mjög vel við sýninguna því það verða bæði gömul og ný listaverk 

sem verða tímalaus á sýningunni þannig að sýningargestir geti séð að sýningin fjallar ekki um 

tíma listaverkanna heldur hvað listaverkin eiga sameiginlegt þótt það sé mikill tímamunur á 

þeim. Sýningargestir eiga að átta sig á að tíminn breyti engu þegar kemur að listsköpun því 

það er undir listamönnunum komið hvernig þeir túlka og skapa sín verk. Tíminn sem 

listaverkið mótast í hefur auðvitað einhver áhrif en Akrafjallið er alltaf eins og það eru 

listamennirnir sem túlka það á mismunandi hátt. Þannig kemur fram fjölbreytileikinn sem 

sýningin byggir grunninn á. Sýningargestinum á að finnast hann vera komin í tímaleysi vegna 

fjölbreytileika listaverkanna innan veggja sýningarrýmisins. 

  

 

2.4 Sjón – og hljóðræn skynjun 

 

Á 18. öld voru heimspekingar mjög uppteknir af sjónrænni upplifun, þegar hinn magnaði 

kraftur sem stafaði af verkunum leiddi áhorfandann inn í annan heim. Hvernig sjáum við 

fegurð, hvað er fegurð, hvernig upplifum við fegurð, hvernig meðtökum við fegurð
20

               

Í bókinni The Art Museum as Ritual (1995) er fjallað um að listasýningar séu eins og lítill 

heimur út af fyrir sig. Safnið getur ráðið því hvernig sýningargesturinn nálgast listaverkin, 

stýrir og leiðbeinir gestinum. Sýningin um Akrafjallið mun styðjast við að leiðbeina gestinum 

á bæði sjónrænan og hljóðrænan hátt. Sjónræni þátturinn verða listaverkin sem sett verða í 

ákveðna röð þannig að áhorfandinn fer eftir ákveðnum hring um sýningarsalinn. Áhorfandinn 

fær sýningarskrá í hendi strax við komu á safnið og þegar inn í sýningarsal er komið blasir við 

honum veggspjald. Síðan gengur hann frá einu listaverki til annars þangað til að seinasta 

listaverkinu er komið. Þarna mun sjónræna skynjunin magnast þegar komið er að 

listaverkunum sem fá að njóta sín í hlutlausa sýningarrýminu. 

                                                           
19

 O‘Doherty, 1999, bls 15-16. 
20

 Hver var Immanuel Kant?  http://www.visindavefur.is/svar.php?id=1931 

http://www.visindavefur.is/svar.php?id=1931
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Hljóð á sýningum er orðið mun algengara í dag en það var og mun sýningarstjóri gera 

tilraun til þess, með því að hafa sögur af Akrafjallinu á spilara þar sem gesturinn getur valið 

að setjast niður og hlustað á sögurnar í ró og næði, bæði á íslensku og ensku. Heyrnartólin 

verða staðsett inn á milli listaverkanna. Bæði verða huldu- og ferðasögur til að fá bæði 

skemmtanagildi jafnt sem reynslusögur af fjallinu þannig að áhorfandinn upplifir 

skemmtanagildið jafnt sem alvarleikann við fjallið. Einnig fá listaverkin dýpri nálgun frá 

áhorfandanum með hljóðrænu skynjuninni og öfugt. Hljóð- og sjónræna skynjunin bætir hvort 

annað upp og leyfir áhorfandanum að komast á annað stig skynjunar sem gerir upplifunina af 

sýningunni meiri fyrir vikið og er það einn af megintilgangi sýningarinnar.  

 

2.5 Texti og gagnvirkni 

 

Í Grunnatriðum Safnastarfs er fjallað um að safngestir lesi aðeins um tíund af heildartexta. 

Því þótt áhuginn sé fyrir hendi þreytir það gestina að standa og vera á göngu og geta langir 

textar verið mjög fráhrindandi með flóknum útskýringum og gestinum gæti fundist hann vera 

ófær um að skoða sýninguna.
21

 Þess vegna verður að passa að hafa texta á sýningu eins 

einfalda og stutta og hægt er án þess að þeir missi meiningu sína. Á sýningunni verða fjögur 

veggspjöld og verður það fyrsta  með stuttum og hnitmiðuðum upplýsingum um Akrafjallið 

með stóru letri og fáum orðum svo fólk lesi það. En hin fjögur veggspjöldin verða 

ábendingarspjöld til að leiðbeina gestum hvar þeir geta sest niður og hlustað á 

hljóðupptökurnar, textinn á þeim veggspjöldum verður mjög stuttur og hnitmiðaður með stóru 

letri svo gestir taki eftir honum. Allur texti á veggspjöldunum og í sýningarskránni verður á 

ensku líka til að höfða til erlendra ferðamanna. Með þessari nálgun er dálítið verið að mata 

sýningargestina en við lifum í samfélagi þar sem mikið er matað ofan í okkur og fólki líkar 

það almennt vel að fá slíka „þjónustu“.  

 Gagnvirkni á sýningum er sögð vera árangurríkasta aðferðin til að ná til sýningargesta 

og læra þeir best þegar þeir fá að vera þáttakendur í sýningu en ekki bara hlustendur og 

áhorfendur.
22

 Sýningin verður með gagnvirkni á margan hátt meðal annars á meðan gesturinn 

hlustar á sögurnar verður bók með auðum blöðum og má gesturinn myndskreyta í bókina eftir 

sögunni sem hann heyrir. Þessar bækur verða á þeim stöðum sem hljóðupptökurnar eru og 

                                                           
21

 Ambrose og Paine, 1998, bls 105 
22

 Ambrose og Paine, 1998, bls 88 
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verða sögurnar á prenti plastaðar á sama borði svo að heyrnarskertir og heyrnalausir geti 

einnig lesið þær. Til að höfða til barna á sýningunni verður sérstakt horn með borði og stólum 

með blöðum og litum þar sem þau geta gert sitt eigið listaverk af Akrafjallinu og hengt það 

síðan upp. Til þess verður strengt band yfir vegg og klemmur til að festa myndirnar í.  

 

2.6 Svót greining  

 

Svót greining er gott verkfæri, eða mælitæki á það hvernig verkefnið stendur er varðar galla 

og kosti og hvaða ógnir og tækifæri eru til staðar. Styrkleikarnir eru nýttir til að yfirgnæfa 

veikleika og tækifærin notuð til að kæfa ógnirnar. Sýningarstjóri vann slíka greiningu fyrir 

sýninguna, þá voru styrkleikarnir og tækifærin fleiri heldur en veikleikarnir og ógnanir. 

Kostirnir við að nota svót greiningu er til að fá betri yfirsýn yfir verkefnið, vega og meta galla 

og kosti þess og hvernig sé hægt að yfirstíga gallana og auka kostina. 

Styrkleikar 

 Góð staðsetning sýningar 

 Höfðar til heimamanna 

 Fjölbreyttur markhópur 

 Frumleg 

 Tímasetning 

 Listaverk frá Akranesi 

 Listamenn frá Akranesi 

 Sýningarskrá 

 Sjón- og hljóðræn/gagnvirkni 

 Miðlun á sögu Akraness 

 Frír aðgangseyrir 

Veikleikar 

 Stuttur sýningartími 

 Höfðar ekki til allra 

 Tímasetning 

 Staðsetning 

 Fá listaverk 

 Of sérhæfð 
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Ógn 

 Lítið fjármagn 

 Finna listaverkin 

Tækifæri 

 Fá fólk inn á safnið 

 Listaverk fá nýtt líf 

 Listamenn fá tækifæri 

 Gott veður á þessum árstíma 

 Framhald á sviði kennsluefnis 

 Stærri sýning 

 

Einn helsti styrkleiki sýningarinnar er staðsetning sýningarinnar og hún höfðar til 

heimamanna og gefur listamönnum tækifæri á að sína list sína og listaverkin fá nýtt líf innan 

safnveggjanna. Sýningin býður upp á gagnvirkni á bæði sjónrænan- og hljóðrænan hátt sem 

getur virkað vel á marga safngesti sem ekki vilja eða nenna að lesa texta, einnig er hún góð 

fyrir sjónskerta eða blinda að geta hlustað á hljóðupptökurnar. Gagnvirknin þar sem gestirnir 

fá að teikna sjálfir skilur mikið eftir sig í upplifun þeirra á sýningunni, þá sérstaklega fyrir 

yngri kynslóðina. Sýningarskráin útskýrir viðfangsefni sýningarinnar enn fremur og er 

ókeypis sem styrkir sýninguna mjög. Frítt er inn á sýninguna sem er góður styrkleiki til að fá 

sem flesta gesti. Helsta ógnin var lítið fjármagn en þegar styrkur gafst frá Menningarráði 

Vesturlands breyttist það og upphafleg kostnaðaráætlun var lækkuð eftir því sem við átti án 

þess að það kæmi niður á gæði sýningarinnar. Önnur helsta ógnin var að finna listaverkin á 

sýninguna. Sýningarstjóra tókst það með leggja mikla vinnu í að leita að listaverkum og hafa 

upp á þeim ásamt því að setja sig í samband við Listasafn Akraness og ákveðna listamenn 

sem komu til greina á sýninguna. Sýningin býður upp á ýmiss tækifæri, sem dæmi fá 

listamenn tækifæri á að kynna sig og verk sín og gömul listaverk, sem áður voru í geymslu fá 

að njóta sín á ný á safnaveggjunum. Í framhaldi á sýningunni er hægt að hugsa sér stærri 

sýningu og kennsluefni útfrá því en það verður tíminn að leiða í ljós hvernig sýning mun 

ganga. Eftir svót greininguna varð sýningarstjóri með betri yfirsýn á sýningunni og getur nýtt 

sér kostina til að yfirgnæfa veikleika hennar og mæta ógnum með tækifærunum. 
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3. Efniviður  

 

Efniviður fyrir sýningar er lykilatriði til að þær geti átt sér stað. Sýningarstjóri þarf að vera vel 

að sér í fræðum þess sem sýna á og duglegur að afla sér heimilda í þeim efnum. Skapandi 

hugsun og að hugsa út fyrir rammann eru góð atriði til að hafa í huga þegar sækja á efnivið 

fyrir sýningu. Á sýningunni er stærsti efniviðurinn listaverkin af Akrafjallinu sem 

sýningarstjóri sá um að velja á sýninguna útfrá fjölbreytileika listaverka og listamanna. Svo 

næst eru það sögulegu heimildirnar um Akrafjallið sem settar eru í hljóðupptökur og á rituðu 

formi með. Sýningarskráin er með þeim stærsta efniviðnum á sýningunni og er hún stór hluti 

af miðluninni á sýningunni. Í þessum kafla verður farið yfir helsta efniviðinn afhverju hann 

varð fyrir valinu og hvernig sýningarstjóri nálgaðist hann. Fyrst er fjallað um listaverkin því 

næst hljóðupptökurnar, veggspjöldin og sýningarskrána. 

 

3.1 Listaverk  

 

Sýningarstjóri velur listaverkin á sýninguna út frá þeirri hugmynd að sýna sem mestan 

fjölbreytileika á listformi verkanna og einnig í vali á listamönnum. Listaverkin eru öll 

fulltrúar strauma og kenninga innan listasögunnar og tengjast saman í gegnum viðfangsefnið. 

Tilgangurinn er að sýna fjölbreytileika listaverkanna sem hafa sama myndefnið en eru gerólík 

innan frá.  Til þess að nálgast verkin hafði sýningarstjóri samband við ákveðna listamenn og 

spurði um lán á verki frá þeim. Eitt af fyrstu verkum sem sýningarstjóri fékk á sýninguna var 

ljósmynd af Akrafjallinu á striga eftir áhugaljósmyndara, sú mynd hékk á vegg tengdaforeldra 

sýningarstjóra. Útfrá því hafði hann samband við menningar- og listastofnanir á Akranesi og 

hafði því í kjölfarið samband við Safnasvæðið á Akranesi og Listasetrið Kirkjuhvoli í leit að 

listaverkum eftir látna listamenn og eldri verkum, svo hægt væri að skoða þau í samhengi við 

ný verk. Safnasvæðið átti engin verk en listaetrið Kirkjuhvol hefur að geyma listaverkasafn 

Akraness og fékk sýningarstjóri að skoða það og velja þrjú verk úr því safni. Sýningarstjóri 

valdi verk frá árinu 1948 eftir listamann sem er látinn en hann var frístundamálari á meðan 

hann lifði, annað listaverkið var verk frá árinu 1961 sem var gert með vatnslitum sem 

sýningarstjóra þykir afar áhugavert listform. Seinasta verkið var frá árinu 1996 (sú mynd var á 

sýningunni Fjallið okkar sem fjallað var um hér að ofan)  og listformið var akrýl og túss. Sú 

mynd var öðruvísi en þessar hefbundnu landslagsmálverk og vakti áhuga sýningarstjóra.  
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 Sýningarstjóri hafði síðan samband við kollega sinn sem var í myndlistarnámi í 

Listaháskólanum á sama tíma og hann var í listfræði. Það gekk vel að ná í þann listamann en 

hann var úti í meistaranámi í myndlist í Belgíu og kæmi heim um páskana. Hann vildi 

endilega gera verk á sýninguna og var sýningarstjóri sáttur með það. Sá listamaður varð fyrir 

valinu vegna nýstárlegrar nálgunar í list sinni og hann er auk þess fæddur og uppalin á 

Akranesi.  

 Sýningarstjóri vildi hafa listaverk eftir fatlaðan listamann, aðallega vegna þess að 

fatlaðir, fá oft ekki tækifæri til að sýna listsköpun sína á meðal annarra heilbrigðra listamanna 

og var því hugfangið verk að finna slíkt verk. Fjallað verður um utangarðslist í 

sýningarskránni og falla listaverk eftir fatlað fólk inn í þann flokk. Sýningarstjóri byrjaði á því 

að hafa samband við List án landamæra (listahátíð fatlaðs fólks) og spurðist fyrir um listaverk 

af Akrafjallinu og fékk þau svör að hann gæti haft samband við fulltrúa Listar án landamæra í 

Borgarnesi. Aldrei náðist í þann aðila þannig að sýningarstjóri hafði aftur samband við List án 

landamæra og buðust þau til að auglýsa eftir verki á facebook síðunni sinni. Leitin bar 

árangur og svaraði Smári Jónsson sem áður hafði tekið þátt í hátíðinni. Hann sendi 

sýningarstjóra mynd af  málverki af Akrafjallinu og litadýrðin í náttúrunni heillaði 

sýningarstjóra og samþykkti verkið á sýninguna. Sá maður er ekki á sambýli og á ekki við 

alvarlega fötlun að stríða. Sýningarstjóri vildi þó einnig hafa listaverk frá þroskaheftum 

einstaklingi. Það kom sér vel að sýningarstjóri hefur verið með þroskaheftan einstakling í 

liðveislu í mörg ár og hefur farið með henni á mörg listnámskeið fyrir fatlaða. Hann man þar 

eftir ákveðinni stúlku sem var áhugasöm og dugleg að skapa list og hafði tekið þátt í List án 

landamæra. Sýningarstjóri hafði upp á henni á facebook og tók hún vel í það að lána verkið 

sitt á sýninguna. Verkið er diskur sem hún málaði af Akrafjalli á og svo skemmtilega vildi til 

að sýningarstjóri var á sama listnámskeiði þegar hún skapaði verkið og man því vel eftir því.  

 Sýningarstjóri vildi einnig hafa barn því þau eru oft ekki hluti af listmenningunni og 

teljast til utangarðslistar líkt og fatlaðir. Túlkun barns á viðfangsefninu gefur sýningunni ungt 

yfirbragð. Leit hófst að barni sem þyrfti að vera á aldri til að ráða við að gera listaverk af 

Akrafjallinu. Sýningarstjóri notaði sambönd sín og talaði við dóttir vinkonu sinnar sem vildi 

ólm vera með í sýningunni og hentaði hún vel í það því hún var á þeim aldri sem 

sýningarstjóri var að leita að (5. bekking). Sýningarstjóri útvegaði henni efnivið og hún gerði 

fallega klippimynd með akrýl sem kom skemmtilega á óvart. Sýningartjóri sá um að ramma 

inn verkið fyrir sýninguna.  
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 Leitin barst að finna utanaðkomandi listamann sem væri ekki skagamaður og þá datt 

sýningarstjóra í hug afa sinn sem hefur verið að teikna mikið í gegnum tíðina og hefur nýverið 

byrjað að skapa list sína í tölvuforritum á borð við photoshop. Þarna voru tvær flugur slegnar 

með einu höggi því þarna var komið listaverk úr tölvugrafík og túlkun listamanns sem væri 

óháður myndefninu.  

 Sýningarstjóri hafði síðan samband við Friðþjóf Helgason myndlistarsmið varðandi 

sýninguna Fjallið okkar sem hann og kollegar hans héldu 1996 (sjá ofar í greinagerð) og bauð 

hann ljósmyndir sínar og föður síns sem þeir höfðu á sýningu sinni (1996). Sýningarstjóri 

þáði það með þökkum. 

 Þegar fjallað er um listamenn á Akranesi þá er ekki hægt að sleppa þekktasta 

listamanni Skagans, Bjarna Þór. Sýningarstjóri spurði hann um verk á sýninguna og hann var 

meira en fús að lána verk á sýninguna en svo þegar leið á þá vildi hann gera sérstaktlega 

listaverk fyrir sýninguna og var sýningarstjóri mjög snortinn með það.  

 Þegar þessi tólf listaverk voru komin þá fannst sýningarstjóra vanta erlendan listamann 

í flóruna og hafði upp á sýningu sem haldinn var um allt Vesturland sem innflytjendur héldu 

árið 2012. Þar var listi af listamönnum sem sýningarstjóri hafði samband við koll af kolli 

þangað til einn listamannana benti á Elenu sem vinnur á kaffihúsi á Akranesi. Sýningarstjóri 

fór þangað og spurðist fyrir um verk eftir hana af Akrafjalli og samþykkti hún að lána það. 

Sem betur fer var maðurinn hennar með henni sem er íslenskur þannig að ef upp komu 

tungumálaörðugleikar gat hann hjálpað. Sýningarstjóri fékk að velja sér verk frá henni og 

valdi stærsta og tignarlegasta verkið. 

 Listamennirnir sem verða á sýningunni; barn í grunnskóla, látinn listamaður, ungur 

listamaður frá Akranesi í mastersnámi í myndlist, utanaðkomandi listamaður (ekki frá 

Akranesi) sjálflærður, áhugaljósmyndarar, lærður ljósmyndari, ólærður listamaður, 

myndlistarkennari, erlendur listamaður (innflytjandi), þroskaheftur listamaður og þekktasti 

myndlistarmaður Akraness. Listformin eru olíumálverk, ljósmyndir, vatnslitamynd, 

klippimynd, akrýl og túss, skúlptúr úr gifsi, tölvugraffík og málað á gler.  
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3.2 Hljóðupptökur 

 

Sjón- og hljóðræn gagnvirk tækni hefur sífellt orðið vinsælli á söfnum og sýningum. Oft er 

það notað til að gesturinn fái dýpri upplifun af sýningunni. Ein gerð af hjóðrænni gagnvirkni 

eru hljóðupptökur sem hægt er að nota á ýmsa vegu á sýningum og talað er um í 

Grunnatriðum Safnastarfs að þeim sé skipt niður í þrjár aðalaðferðir. Sú fyrsta er hátalari sem 

gesturinn getur kveikt og slökkt á, annað er hátalari sem er alltaf kveikt á og sama hljóðið 

kemur í sífellu og það þriðja eru nokkrir símar sem gesturinn getur hlustað á hljóðupptökuna 

í. Það geta verið hvaðeina sögur eða frásagnir eða hvað sem kemur sýningunni við.
23

 Hafa ber 

í huga að ýmis tæknileg vandamál geti komið upp eins og bilun á spilara eða hljóðupptöku á 

meðan sýningu stendur og mun sýningarstjóri fylgjast vel með því. 

 Sýningarstjóri valdi þriðja kostinn þar sem tveir spilarar verða á föstum stað inn á milli 

listaverka. Þá hefur gesturinn það val að setjast niður og hlusta á sögur af Akrafjallinu og 

myndskreyta eftir sögunni í bók sem verður þar við. Sýningarstjóri mun afla heimilda um 

Akrafjallið og taka það upp á hljóðupptökur og setja á mp3 spilara. Fyrir ofan hverja 

hljóðstöð verður veggspjald sem leiðbeinir gestinum að henni á áberandi hátt (sjá nánar í 

næsta kafla). Textinn af sögunum er prentaður út og plastaður og hafður á borðinu við 

hljóðstöðvarnar. Hljóðupptökurnar og veggspjöldin verða líka á ensku. Þarna mun 

sýningarstjórinn notast við margmiðlunina sem kemur fram í sjón- og heyrnarskynjun 

sýningargesta og upplifunin verður meiri fyrir vikið.  

 Öflun heimilda fyrir hljóðupptökurnar leitaði sýningarstjóri að í Sögu Akranes 

bindunum og Borgfirskri Blöndu: Sagnir og fróðleikur úr Mýra- og Borgarsýslu. Það eru þrjár 

hljóðupptökur, „Huldukonuklettur“ úr Borgfirskri Blöndu: Sagnir og fróðleikur úr Mýra- og 

Borgarsýslu huldusaga um Akrafjallið. „Af jóku og Akrafjalli“ er huldusaga um uppruna 

Akrafjallsins úr fyrsta bindi Sögu Akraness. Þriðja sagan verður ferðasagan Ferð upp á 

Akrafjall eftir Guðmund Magnússon prentara og rithöfund frá árinu 1917, líka úr fyrsta bindi 

Sögu Akraness. Síðasta sagan verður ekki hljóðstöð heldur prentuð út og plöstuð og höfð á 

borði sýningar. Með vali á þessum þrem sögum hafði sýningarstjóri þá hugsun að baki að 

sýna gestum sögu fjallsins á dularfullan og skemmtilegan hátt í bland við raunsæja ferðasögu 

þar sem lýsing á fjallinu og umhverfinu í kring er sögð á fallegan hátt og er merkileg heimild 

                                                           
23

 Ambrose og Paine, 1998, bls 88. 
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um það hvernig umhverfið á fjallinu og í kringum það leit út á þeim tíma sem sagan er skrifuð 

(1917). Sjá hljóðupptökur í viðauka (bæði á ensku og íslensku). 

Hljóðupptaka 1: 335 orð. Upplestrartími: 2 mínútur og 20 sekúndur 

Hljóðupptaka 2: 239 orð. Upplestrartími: 1 mínúta og 40 sekúndur. 

 

3.3 Veggspjöld  

 

Framsetning texta og mynda á sýningum er nauðsynlegur hluti af sýningarhaldi, hvort sem um 

ræðir skammtímasýningu eða fasta sýningu. Margar aðferðir eru til er varða veggspjaldagerð 

og mun sýningarstjóri velja þá aðferð sem hentar best eftir kostnaði. Þegar lítið er um pening 

er talað um í Grunnatriði Safnastarfs að hægt sé að prenta veggspjaldið í góðum gæðum á 

góðan pappír og líma síðan á skilti.
24

 Sýningarstjóri fór eftir þeim kosti og prentaði 

veggspjöldin öll í Prentmet Vesturlands og plastaði það sem hægt var en límdi stóru 

veggspjöldin beint á veggina. 

 Þegar veggspjöld eru gerð fyrir sýningar þarf að huga að leturgerðinni og er hún valin 

eftir því hvernig verk er fyrir hendi. Er verið að velja leturgerð fyrir auglýsingar, bækur, 

prentmiðla eða vefmiðla. Einnig er mikilvægt að hafa í huga til hvaða markhóps á að ná til. 

Helsti markhópur sýningarinnar verða heimamenn, listunnendur, ferðamenn og munu 

veggspjöldin vera í takt við hann hóp. Þetta verða fjögur stór veggspjöld og tvö minni sem 

hanga á veggjum sýningarsalsins á milli listaverkanna. Þegar veggspjöld eru gerð fyrir 

sýningar þarf að huga að leturgerðinni og er hún valin eftir því hvernig verk er fyrir hendi.  

Í dag eru til svo margar leturgerðir að það ætti ekki að vera vandi að finna eitthvað við hæfi. 

Leturgerð getur sýnt skapgerð, tillfinningu og hún getur tengst vöru, lífstíl eða ákveðnum 

tímabilum í sögunni. Þetta þarf að hafa í huga þegar letur er valið. Þegar blandað er 

mismunandi leturgerðum er gott að velja leturgerðir sem eru andstæðar, t.d. san-serif letur á 

móti serif letri.
25

 Það er ekki gott að blanda saman of mörgum ólíkum leturgerðum heldur 

frekar nota mismunandi stærðir, þykktir eða leturbil í sömu letur fjöldskyldu.
26

 Á vefsíðunni 

http://lorien.ncl.ac.uk/ming/dept/tips/present/posters.htm eru góðar reglur um veggspjöld sem 

vert er að taka mið af. Á síðunni er fjallað um að forðast sterka liti á veggspjöldum nema til 
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 Ambrose og Paine, 1998, bls 86 
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 Leturgerðir. http://is.wikibooks.org/wiki/Leturger%C3%B0ir 
26

 Leturgerðir. http://is.wikibooks.org/wiki/Leturger%C3%B0ir 

http://lorien.ncl.ac.uk/ming/dept/tips/present/posters.htm
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að leggja áherslu. Bestu leturgerðir fyrir augað eru Times new roman og Arial. Ef um eru að 

ræða mörg veggspjöld með sama þemað þá verður að passa að hafa leturstærð jafnstóra og á 

öllum veggspjöldunum og passa að byrja alltaf á sama stað á textanum.
27

 Öll veggspjöldin á 

sýningunni munu vera í sama lit og með sama letrið til að þau séu í takt við þema 

sýningarinnar. Veggspjöldin verða í jarðlitum þar sem Akrafjallið er viðfangsefnið á 

veggspjöldunum og fannst sýningarstjóra það við hæfi. Letrið verður svarbrúnt (blanda af 

svörtu og brúnu) og í times new roman eins og sýningarskráin. Einnig verður að passa að 

textinn sé ekki of langur og góð viðmiðun er að hafa hann í hámarki 150 orð ef það er 

fræðslutexti. Lengsti texti á veggspjöldunum verður kynningartextinn á Akrafjallinu sem eru 

107 orð. 

  Mörgum finnast textar á sýningum óþarfir því það sem verið er að sýna ætti að 

nægja. En með því að nota texta (annan en bara til merkingar) þá er hægt að dýpka skilning 

sýningargestsins á sjónræna hluta sýningarinnar.
28

 Veggspjöldin sem verða á sýningunni inn á 

milli listaverkanna eiga að dýkpa skilning sýningargesta á Akrafjallinu sjálfu og leiðbeina 

þeim í gegnum sýninguna á auðveldan hátt. 

  

3.3.1 Veggspjald 1 (Akrafjall) 

 

Á Veggspjaldinu verður jarðfræðileg saga Akrafjallsins. Uppruni þess og hvernig jarðsöguleg 

þróun þess hefur verið. Það verður ljósmynd af Akrafjallinu sem tekin var af Guðfinnu Erlu 

Jörundsdóttur áhugaljósmyndara á veggspjaldinu og textinn verður undir henni. Sýningarstjóri 

sótti heimildir í Náttúrufræðingurinn (2001), sögu Akranes fyrsta bindi (bls 140) og á vefsíðu 

Safnasvæðisins. Textinn verður bæði á íslensku og ensku. 
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 Poster presentation  of research work. http://lorien.ncl.ac.uk/ming/dept/tips/present/posters.htm 
28

 Ekarv, Margareta. 1994. Bls 297 
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Enski textinn 
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3.3.2 Veggspjald 2 

 

 

3.3.3 Veggspjald 3 
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3.3.4 Veggspjald 4

 

 

 

3.4 Sýningarskrá 

 

Sýningarskrá er góð viðbæting (og þá sérstaklega á listasýningum) fyrir efni til að miðla til 

gesta. Við gerð sýningarskrárar verður að hafa í huga að gesturinn hefur ekki sama skilning á 

efninu og fræðimaðurinn og  verður því að hafa í huga að skrifa textann á einföldu máli og 

útskýra með frekari útskýringarpunktum svo sem fræðileg orð og hugtök svo gesturinn skilji 

um hvað verið er að fjalla. Sýningarstjóri mun sjá um að hanna sýningarskránna og skrifa 

texta í hana og mun nota bakgrunn sinn í listfræði til að setja saman haldgóðan texta. Í 

sýningarskránni verður fjallað um viðfangsefni sýningar  og umfjöllun um hvert og eitt 

listaverk, bæði myndgreining og almenn umfjöllun um listform verkanna. Sýningarskráin 

verður í takt við sýninguna að því leyti að listaverkin verða merkt og röðuð á sama hátt og 

gesturinn gengur um sýninguna. Þetta er gert til að auðvelda gestinum sýningarheimsóknina 

og þannig að hann geti fylgt einskonar leiðbeiningum frá einu listaverki til annars. 

Sýningarskráin á að veita ítarlegri fræðslu um viðfangsefni sýningarinnar, umfjöllun um 

viðfangsefnið og hver sé hugmyndafræðin að baki sýningar. Eftir því kemur umfjöllun um 
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hvert og eitt listaverk, myndgreining og listsögulegt samhengi þess. Endað er á niðurstöðu og 

þökkum. Sýningarskráin mun innihalda upplýsingar um listaverkin sem verða öll myndgreind 

á listfræðilegan hátt og mun sýningarstjóri nota grunnám sitt í listfræði til að vinna að þessum 

hluta. Þegar myndgreina á listaverk verður að líta til nokkra grundvallarþætti í myndlæsi.  

 Byrja á að skoða ytri ramma veksins það er að segja listamanninn sjálfan, bakgrunn 

hans, tímasetningu verksins og fyrir hvern var það unnið? Hvaða persónulegu eða 

samfélagslegu aðstæður knúðu listamanninn til að gera verkið?
29

 

 Síðan skoða listformið sjálft (tækni og aðferð)? Hver aðferð tekur að sér ákveðna 

túlkunarmöguleika. 

 Hvaða efniviður er notaður og viðfangsefnið (myndefnið)? Skoða verkið vandlega og 

reyna að fá góða yfirsýn yfir það. Er táknmál, symból, allegóría eða persónubundin 

tákn.
30

  

 Myndbyggingin og form? Áferð, birta/ ljós, línur, form, dýpt, rými. Einn af 

meginþáttum í myndlist er hvernig listamenn búa til rými.  

 Túlkun verks. Merking verks er yfirleitt samblanda af öllum aðferðuðum sem fjallað 

er um hér að ofan.  

 Listfræði notast við þessar greiningaraðferðir útfrá ýmsum sjónarhornum eins og til 

dæmis kynjafræði, formrænu, íkónografísku, félagssögulegu og fleiri.
31

 

Myndgreining er að gera hið sýnilega læsilegt og er hlutverk listfræðinga eins og hún Auður 

Ólafsdóttir fjallar um í grein sinni Ef ég væri mynd hvernig myndirðu þá orða mig?  að fjalla 

um tungumál listarinnar sem er í senn breytilegt eftir tíma og stað og ólíkum samfélögum. 

Myndmál er fyrst og fremst sjónræn upplifun af listinni. Myndmál er einskonar orðlaus 

boðskipti. Við myndgreiningu á listaverkunum sem verða á sýningunni verður ekki farið mjög 

djúpt í myndgreiningu heldur frekar notað létta samblöndu af grundvallarþáttum hvers og eins 

verks þannig að út komi aðalatriði myndgreiningarinnar. Ætlunin er frekar að hafa stuttan 

texta um hvert verk en með þýðingarfyllstu merkingunni fyrir verkið.   

                                                           
29

 Adams, Laurie Schneider, 2002, bls 135-136. 
30

 Adams, Laurie Schneider, 2002, bls 137. 
31

 Listfræði. http://www.hi.is/islensku_og_menningardeild/listfraedi  
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 Listaverkin eru 13 talsins og eru þau röðuð upp eins og þau verða á sýningunni og í 

sýningarskrá. Fyrst koma upplýsingar um listaverkið, síðan listamanninn og svo ljósmynd af 

verkinu og svo myndgreining þess. Ljósmyndirnar eru annaðhvort fengnar frá listamönnunum 

eða sýningarstjóri tók myndirnar og eru því gæði myndanna oft á tíðum léleg en það verður 

ekki að sök því sýningarstjóri hefur séð öll listverkin með eigin augum og myndirnar eru bara 

til að styðjast við og verða ekki í sýningarskrá. (Sjá sýningarskrá í viðauka). 

 

3.4.1 Inngangstexti sýningarskráar 

 

Listamenn á Akranesi heyra gjarnan spurningu þá sem kemur fram í yfirskriftinni. Líkja má 

túlkun á Akrafjallinu við manndómsvígslu listamanna sem héðan koma eða rekja ættir sínar 

hingað. Fjölmargir listamenn hafa í gegnum tíðina túlkað Akrafjallið á sinn hátt og fannst 

sýningarstjóra mikilvægt að miðla þeim fjölbreytileika á einni sýningu til þess að sýna gildi 

þeirra og samhengi við listasöguna. Landslagsmálverk hafa löngum staðið okkur Íslendingum 

nærri og skín viss þjóðernishyggja jafnan skært í gegn. Til að mynda eru Þingvellir einhvers 

konar táknmynd Íslands og vinsælasta myndefni íslenskra listamanna
i
. Segja má að 

Akrafjallið sé eins fyrir Skagamenn. Akrafjallið er orðið að einhvers konar táknmynd 

bæjarins. Útlínur fjallsins prýða merki Akraneskaupstaðar og bókasafnsins. Ljósmynd af því 

er á kápu bókanna um Sögu Akraness og á vefsíðu fasteignasölu hér í bæ, svo eitthvað sé 

nefnt.  

 Hugmynd sýningarinnar er að safna saman og tengja þau fjölmörgu listaverk sem gerð 

hafa verið af Akrafjallinu og sýna fjölbreytileika þeirra, bæði í listformi og listamönnum. 

Valdir voru 13 listamenn og listaverk þeirra eru einhvers konar fulltrúar ákveðinna strauma og 

hugmynda í listasögunni. Um er að ræða málverk, ljósmyndir, skúlptúrar, tölvugrafík og 

glerlist frá tímabilinu 1948 til 2013. Sýningin er listasýning með sögulegu ívafi, þar sem 

sjónræn framsetning listaverkanna og myndgreining þeirra í sýningarskrá, ásamt hljóðrænni 

skynjun sögulegrar fræðslu, dýpkar skynjun manna á fjallinu. 
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4. Sýningargerðin  

 

Áhersla á gæði sýningargerðar inn á söfnum hefur aukist undanfarin ár almennt. Það er lögð 

meiri áhersla á hönnun og framsetningu efnis og það er betur hugað að þörfum sýningargesta 

og áhuga þeirra.
32

 Sýningin „Hefuru“ málað Akrafjall ber vott um að þessar áherslur tilheyri 

nútímalegri listasýningu í bland við sögusýningu og farið verður eftir heimildum um 

sýningargerð og þá einna helst Grunnatriði Safnastarfs og Designing exhibition sem innihalda 

haldgóða gátlista er varðar sýningargerð. Einnig hjálpaði fyrrnefnda bókin sýningarstjóra 

mikið vegna þess að sýningin er haldin inn á safni og það er margt sem þarf að hafa í huga í 

þeim efnum. Margar leiðir í miðlun eru í boði og er það ein af áherslum sýningarinnar að nota 

fleiri en eina miðlunarleið til að ná til sýningargesta og leggja áherslu á gott heildarútlit sem 

hefur góð áhrif á gestina og aðkomu á sýninguna. Fjallað verður um í þessum kafla; 

sýningarrýmið, hönnunina, vinnsluferlið, uppsetninguna, markaðssetninguna og markhópinn. 

 

4.1 Sýningarrýmið/Safnasvæðið á Akranesi 

 

Skilgreinigin á hugtakinu safn eru margar og finnst sýningarstjóra ein bera af í þeim málum 

og er það skilgreining ICOM á hugtakinu safn. Skilgeiningin lýsir vel hvernig safn starfar og 

tilgang þess. Sú lýsing passar vel að sýningunni vegna þess að hún er listsöguleg og hefur 

rannsókn að baki sér og miðlar fræðslu jafnt sem skemmtun fyrir safngesti.  

Skilgreining ICOM: 

Varanleg stofnun, opin almenningi, sem er ekki rekin í 

hagnaðarskyni heldur í þágu þjóðfélagsins og 

framþróunar, stofnun sem safnar áþreifanlegum 

heimildum um manninn og umhverfi hans, verndar þær, 

rannsakar þær, miðlar upplýsingum um þær og hefur þær 

til sýnis, svo þær megi nýtast til rannsókna, fræðslu og 

skemmtunar.
33
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 Lifandi miðlun á sögusýningum. https://notendur.hi.is/eggthor/lifandimidlunasyningum.htm 
33

 Ambrose og Paine, 1998,  bls 9 
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Söfn eru mikilvæg vegna sögu og minja sem þau hafa að geyma sem minnir fólk á fortíðina 

og hvernig við höfum þróast til dagsins í dag. Söfn kenna okkur mikið um gildi sögunnar og 

hvað við getum lært af henni til að byggja á fyrir framtíðina. Hlutverk safna geta verið ólík og 

áherslur mismunandi, þess vegna verður að taka tillit til hvaða safns á að vinna með og fara 

eftir þeirra reglum og áherslum.
34

 Hlutverk safna er mun víðtækara heldur en skilgreining 

þeirra segir um. Söfn í bæjarfélögum á Íslandi hafa mikla þýðingu fyrir fólkið sem býr þar og 

ferðamenn sem heimsækja þau því safnið endurspeglar sögu bæjarins jafnt sem sögu fólksins 

og miðlar því til gesta safnsins. Á Akranesi er safnasvæði sem hefur verið eitt helsta 

aðdráttarafl ferðamanna á Akranesi. Safnasvæðið samanstendur af Byggðasafninu í Görðum, 

Íþróttasafni Íslands, Steinaríki Íslands og sýningarsal þar sem settar eru upp fjölbreyttar 

sýningar, einnig er kaffihúsið Garðakaffi.
35

  

 

 

 

 

 

 

 

Sýningarstjóri bókaði fund með Forstöðumanni Safnasvæðisins á Akranesi Jóni Allanssyni og 

Önnu Leif starfsmanni hans og fékk leyfi til að halda sýningu í sal Safnasvæðisins í maí 

mánuði 2013. Sýningarstjóri fær salinn 29. apríl til að setja upp sýninguna og mun sýningin 

opna 4. maí og standa til 26. maí. Það kostar að fara inn á safnasvæðið en það verður frítt inn 

fyrir þá sem ætla bara inn á sýninguna. Salurinn er hvítur kassi eins og hefbundnir listasalir og 

eru tvö horn inn í miðjum salnum. Ljósin eru sterk og hægt er dempa þau og stilla þeim upp 

þannig að þau beinist að verkunum. Í salnum eru oftast haldnar listasýningar og passar 

sýningin vel inn í safnaumhverfið í sögulegu samhengi vegna þess að safnið stendur að 

mestum hluta fyrir sögu Akraness og fjallið og myndlistin spila stórt hlutverk í þeirri sögu. 

                                                           
34

 Ambrose og Paine, 1998, bls 12 
35

 Safnasvæðið á Akranesi. http://www.museum.is/vefurinn/is/sofnin/ 

Mynd 1. Safnasvæðið á Akranesi 
(http://www.museum.is/vefurinn/is/sofnin/) 
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Útfrá gluggum frá Garðakaffi (sem er innan safnasvæðisins) sést vel til Akrafjallsins og gestir 

geta fengið sér kaffi eftir sýninguna. 

 Það hefur ýmsa kosti í för með sér að sýna á safni þar sem sýningarstjóri gat fengið 

ýmsa hluti lánaða frá safninu eins og efnivið til að hengja upp listaverkin, stöpla, borð, stóla 

og tæki. Einnig er gott að geta fengið ráð frá fagmönnum safnsins sem verða sýningarstjóra 

innan handar við uppsetningu. Safnið sér svo um gæslu á sýningunni á meðan henni stendur 

sem verður mánuður og sparar þetta sýningarstjóra mikinn tíma og pening að þurfa ekki að 

sitja sjálfur yfir sýningunni. Annar kostur er hversu þekkt safnið er innan bæjarfélagsins og 

vel metið í safnasamfélaginu á Íslandi og hjálpar það til við markaðssetningu á sýningunni. 

Öll listaverk sem verða á sýningunni verða í láni frá listamönnunum sjálfum í einkaeign eða 

frá listaverkasafni Akraness. Verkin eru dýrmæt og hefur sýningarstjóri ábyrgð á þeim og 

þess vegna er gott að verkin séu á öruggum stað innan safnveggja sem góð gæsla er með öllu. 

Starfsfólk safnsins er meðvitað um sýningar sem haldnar eru á safninu og sem utanaðkomandi 

sýningarhaldari þá voru þau meira en tilbúin að leiðbeina manni og gefa fagleg ráð. Enga 

leiðsögn þarf á sýninguna og þarf því ekki sérstakan starfsmann til að fylgja gestum um 

sýninguna því allar upplýsingar eru í sýningarskrá, á veggspjöldunum, mp3 spilurum og svo 

talar sýningin sínu máli. 

  

4.2 Hönnun sýningar 

 

Sýningin er í senn umfjöllun um Akrafjallið á bæði listrænan og sögulegan hátt og má því 

segja að þetta sé listasýning með sögulegu ívafi (eins og gefur til kynna í undirtitlinum). 

Sýningin verður meira í ætt við listasýningu og mun bakgrunnur sýningarstjóra nýtast honum 

við sýningargerð og stjórnunina, bæði er varðar listfræðina í sýningarskránni og uppsetningu 

og hönnunar sýningar. Sýningarstjóri teiknaði upp salinn bæði á blað og á tölvutæku formi 

eins og segir í bókinni designing exhibition, en samkvæmt henni þá er hugsun sýningarstjóra, 

hönnun sýningar og hana þarf að teikna upp á pappír eða stafrænt form.
36

 Teikningin sýnir 

hvar veggspjöldin, hljóðstöðvarnar, listaverkin og teiknihorn barnanna eiga að vera. Hugsunin 

að baki uppsetningarinnar var að hafa öll listformin saman í röð og í aldursröð innan þess. 

Þegar áhorfandinn kemur inn í salinn þá verður borð með sýningarskránni sem á að leiða 

gestinn í gegnum sýninguna (sólarhringinn). Það fyrsta sem áhorfandinn sér er veggspjald 1. 
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Fræðileg umfjöllun um Akrafjallið, bæði á íslensku og ensku. Þetta gerir sýningarstjóri til 

þess að kynna sjálft fjallið, uppruna og útlit þess. Því næst kemur fyrsta listaverkið sem verða 

öll málverkin sem verða á sýningunni í aldursröð því málverkið er talið vera eitt það 

hefbundnasta listformið og eitt elsta. Þar á eftir koma nýjir miðlar (tölvugrafík, skúlptúr, 

strigatafla og ljósmyndir) og seinasti flokkurinn er utangarðslist (málað á gler eftir 

þroskaheftan einstakling og málverkið eftir barn).  

 

Inn á milli flokka eru veggspjöldin sem benda gestinum á að fá sér sæti og hlusta á 

mismunandi sögur af Akrafjalli til að setja skil á milli listforma. Þegar umfjöllunin um 

utangarðslist(enda sýningar), þar verður teikniborð barnanna sem þau geta gert sitt eigið 

Akrafjall og hengt það upp. Í sýningarskránni er umfjöllun um viðfangsefni sýningar og 

tilgang hennar og síðan umfjöllun um hvern og einn listamann og listaverk og einnig 

umfjöllun um hvert listform eftir flokkunum sem sýningarstjóri taldi upp hér að ofan.  

 Helstu litir sem verða á sýningunni verða jarðlitir í stíl við fjallið, veggspjöldin verða í 

ljósum jarðlitum, ljósbrúnum lit með svarbrúnu letri því best er að lesa af hvítu með svörtu 

letri en sýningarstjóra fannst það ekki passa við þema sýningarinnar og heldur sig frekar við 

ljósan jarðlit í bakgrunn og dökkt letur til að fylgja þema sýningarinnar. 

  

Vinnsluferli sýningar 

 

Nafn sýningar kom útfrá því þegar sýningarstjóri vann á listasetrinu Kirkjuhvoli þá talaði 

hann við listamann sem var aðfluttur á Akranes og hún sagði að það væri mikill þrýstingur á 

hana að mála Akrafjallið og að margir væru að spyrja sig hvort hún væri ekki búin að mála 

Mynd 2.  Hljóðstöð og ljósmynd 
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Akrafjall? Þá datt sýningarstjóra hugmyndin að sýningunni eins og segir í byrjun og datt 

sýningarstjóra í hug að hafa spurninguna á talmáli og hafa gæsalappir utan um „hefuru“ svo 

fólk haldi  ekki að um prentvillu sé að ræða. Undirtitilinn hafði sýningarstjóri lýsandi fyrir 

inntaki sýningarinnar „túlkun listamanna á fjallinu“ bendir til þess að þetta sé listasýning sem 

inniheldur listaverk af Akrafjallinu og svo loks undirundirtitillinn sem lýsir sýningunni sem 

listasýningu og söguleg sýning um fjallið í senn. 

 Eftir að sýningarstjóri hafði skoðað sýningarrýmið gaumgæfilega teiknaði hann það 

upp eins og segir hér í kaflanum að ofan. Teikningin tók breytingum bæði vegna breytingu á 

uppsetningu á verkunum og vegna kröfu eins listamanns sem vildi hafa verkið sitt í einu af 

hornunum fyrir miðju salsins. Sýningarstjóri varð við þeirri ósk með því að breyta 

uppsetningu verkanna frá því að hafa þau í aldursöð burt séð frá listformi þeirra yfir í að hafa 

sömu listformin í röð eftir aldri og þá umfjöllun um hvert listform á undan myndgreiningum 

um hvert og eitt verk í sýningarskránni. Sú uppröðun kemur betur út á þann veg. 

Sýningarstjóri fékk rýmið 5 dögum fyrir sýningaropnun eftir að það var tæmt og gat því 

prófað sig áfram og séð hvernig uppröðunin kom út. En sýningarstjóri hefur getað séð og spáð 

í rýmið á safninu áður þegar aðrar sýningar hafa verið þar.   

 Vegna kostnað við sýninguna sótti sýningarstjóri um styrk til Menningarráð 

Vesturlands. Sýningarstjóri sótti um styrkinn þann 18. nóvember 2012. Upphafleg 

kostnaðaráætlun sýningarinnar var 167.000 kr og fólst í prentun á sýningarskrám, 

auglýsingaspjöldum, veggspjöldum á sýningu, nafnspjöld við listaverk, mp3 spilurum, 

diktafónn fyrir hljóðupptökurnar, bensín, þýðingu á texta í sýningarskrá yfir á ensku. 

Menningarráð Vesturlands styrkir verkefni um helming kostnaðar þess. Þannig að vinnan við 

sýningargerðina, finna sýningarsal og öflun heimilda fyrir rannsókn að baki sýningarinnar er 

hinn helmingurinn sem kemur upp á móti kostnaðinum. Menningarráð Vesturlands samþykkti 

að styrkja sýninguna um 80.000 kr og var sýningarstjóri mjög ánægður með að fá styrkinn 

samþykktan en þetta er lægri upphæð en sótt var um og þess vegna varð að skera niður 

kostnað. Til þess að skera niður kostnað var dregið úr ýmsum kostnaðarliðum til að mæta 

nýrri kostnaðaráætlun. Sýningarstjóri fækkaði auglýsingaspjöldum, tók út bensínkostnað, tók 

út diktafón, dró úr fjölda sýningarskráa, tók út uppsetningu á sýningarskrá og veggspjöldum, 

fjölgaði veggspjöldum á sýningu, fækkaði mp3 spilurunum, nafnspjöld við sýningu fækkuð 

niður í 13 og upphæð fyrir þýðingu á texta var of lítil þannig að hún verður hækkuð upp. 

Einnig gleymdi sýningarstjóri að telja upp kostnað við veitingar á sýningaropnuninni og 

honum var bætt inn í kostnaðaráætlunina.  
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 Til að kostnaðurinn kæmi ekki niður á gæði sýningarinnar þá notaði sýningarstjóri 

aðrar leiðir til að sporna við kostnaði. Sýningarstjóri ákvað að prenta færri sýningarskrár og 

láta tvær sýningarskrá í plastmöppu sem hægt er að skila tilbaka að sýningu lokinni. Eins dróg 

hann úr fjölda auglýsingaspjalda og auglýsir frekar meira á netinu í staðinn og dró úr fjölda 

mp3 spilara úr átta í einn og tvö heyrnatól (Upprunalega átti að vera leiðsöguspilarar en það 

verða fastar hljóðstöðvar). Sýningarstjóri tók út diktafóninn og notast við síma með góðum 

gæðum við hljóðupptökurnar. Þýðing á texta yfir á ensku vafðist fyrir sýningarstjóra á 

tímabili og hugðist hann kannski sleppa því að hafa hann því sýningarstjóri talaði við 

þýðingarfyrirtæki á netinu sem þýðir texta og það reyndist alltof dýrt þannig að hann talaði 

við vinkonu sína sem er í mastersnámi í Ensku við Álaborgarháskóla og hún ætlaði að þýða 

textann fyrir minni pening. Kostnaðaráætlunin fór 4685 kr yfir kostnaðaráætlun og telur 

sýningarstjóri gott að sleppa svo vel frá því vegna þess að kostnaður við sýninguna var mikill 

en sýningarstjóra tókst að skera niður kostnað sem mest með samböndum, aðferðum og 

skapandi hugsun. 

 

4.3 Uppsetning 

 

Áður fyrr voru listaverk sett upp á annan hátt en í dag. Það tíðkaðist að hafa listaverk í ramma 

og það mátti helst ekki hafa það rammalaust eða að verkið næði út fyrir rammann.
37

   Á 

sýningunni mun vera rammalaus listaverk, verk í ramma og líka verk sem ná út fyrir 

rammann. Þannig að sýningin nái að spanna gamla hefð jafnt sem nýja í formi listverkanna. 

En við uppsetningu á verkunum verður ekki tekin upp sú gamla hefð að allt veggpláss sé 

notað, alveg frá gólfi upp í loft heldur fær hvert og eitt listaverk gott pláss á veggjunum til að 

þau njóti sín sem best, sú uppsetning tíðkast yfirleitt á listasöfnum og galleríum samtímans. 

Tilgangurinn með fáum listaverkum á sýningunni var að hvert og eitt verk fengi sem mesta 

athygli.  
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 Starfsmenn safnsins hjálpuðu til við uppsetningu en höfðu takmarkaðan tíma þannig 

að sýningarstjóri þurfti að fá hjálp frá vinum og vandamönnum þegar safnið lokaði. 

Uppsetning á listaverkunum gekk upp og ofan en hún tókst á endanum með þrautseigju, 

vinnusemi og skapandi hugsun. Það þurfti að redda stöplum undir skúlptúrana og 

glerlistaverkið og notaði sýningarstjóri sambönd sín við fyrrverandi vinnustað sinn og fékk 

lánaða stöpla þar. Sum listaverkin voru ekki með festingu aftan á til að hægt væri að hengja 

þau upp og setti sýningarstjóri festingarnar sjálfur á með hjálp starfsmanns safnsins. 

Veggspjöldin voru prentuð út á góðan pappír og límdi sýningarstjóri þau á harðan pappa sem 

kom mjög vel út. Minni veggspjöldin voru plöstuð inn og hengd upp með tyggjólími. 

Hljóðstöðvarnar voru settar inn á milli listaverkanna og hengdi sýningarstjóri heyrnatólin upp 

á nagla til að hafa þau aðgengilegri fyrir gesti. Þar eru borð, stólar, blöð og pennar fyrir 

gestinn til að teikna. Sýningarstjóri vildi hafa gott heildarútlit á sýningunni og keypti því hvíta 

dúka á öll borð til að hafa samræmi innan sýningarinnar og hreinlegt útlit. Barnahornið gekk 

vel og kom sýningarstjóri með borð og stóla að heiman fyrir það. Pennar, blýantar, strokleður, 

litir og blöð voru keypt og sett í plastbox svo þau færu ekki að dreifast um allt. Sýningarstjóri 

strengdi band yfir vegginn og lét klemmur á það svo að börn gætu hengt myndirnar sínar upp 

á vegginn. Tvö stór borð eru fremst á sýningunni sem sýningarskráin og gestabókin eru á 

ásamt blómum og kertastjaka. 

Mynd 3. Málverkin 
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4.4 Markaðssetning   

Við markaðssetningu sýningarinnar naut sýningarstjóri góðs af því að hafa hana inn á 

Safnasvæðinu á Akranesi því hún var hluti af starfsemi safnsins og auglýst á bæði vef 

safnsins, póstlista þess og í bæjarblöðum undir merki safnsins. Sýningarstjóri sá um að gera 

auglýsingaspjöld til prentunar sem fóru í búðir og menningarstofnanir á Akranesi og líka 

boðsmiða sem listamenn og fleiri fengu sem eru sérstaklega boðnir á sýningaropnunina. 

Einnig hafði listahátíðin List án landamæra (listahátíð fatlaðs fólks) samband við 

sýningarstjóra og vildi fá að hafa sýninguna sem hluti af dagskrá List án landamæra 

listahátíðarinnar árið 2013. Því þau vissu af því að á sýningunni yrðu tveir listamenn sem 

hafa áður tekið þátt í List án landamæra. Sýningarstjóri sá um að koma auglýsingu og texta 

um sýninguna til þeirra sem sett var í blað hátíðarinnar í ár. Skemmtilegt var að fá þessa 

aukakynningu á sýningunni því sýningarstjóri hefur mikinn áhuga á listsköpun fatlaðra og 

hefur í hug að vinna við það í framtíðinni.  

 Talað er um í bókinni Grunnatriði safnastarfs að ef lítil fjárhæð er fyrir hendi til að 

markaðsetja safnið (sýningu í þessu tilfelli) með auglýsingaspjöldum, dreifibréfum og fleira 

þá þarf það að vera ljóst hvernig á að nota fjármagnið til að auglýsa til að það nýtist sem best. 

Það þarf oft ekki mikla peninga til að markaðssetja vel heldur hugmyndaflug, vinnu og 

skapandi hugsun í sambandi við þá miðla sem hægt er að nota. Sumir miðlar eru betri en aðrir 

til auglýsingar og verður að tryggja að auglýsingin sé sett skýrt fram og gæði séu fyrir hendi. 

Samkeppni innan markaðssetningar er gríðarleg og verður að leggja mikla vinnu í 

Mynd 4. Innkoma sýningar 
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auglýsinguna svo hún nái athygli fólks. Árangursrík söfn nota skapandi hugmyndir
38

og því 

hafði sýningarstjóri auglýsinguna fyrir sýninguna öðruvísi og frumlega til að ná athygli fólks 

svo það lesi alla auglýsinguna og komi svo á sýninguna í framhaldi.  

Auglýsingar: Þarf að leggja áherslu á ánægju og gagnsemi sem gestir fengju ef þeir koma á 

safnið og reyna að fá hugmyndiríkar ábendingar.
39

 Sýningarstjóri hannaði auglýsingaspjöld og 

prentaði þau út í Prentmet Vesturlands á  Akranesi. Auglýsingaspjöldin fóru í allar helstu 

verslanir og stofnanir á Akranesi. 

Tímarit: Einnig var sett auglýsing í Skessuhornið (áskriftarblað sem kemur út í hverri viku), 

Póstinn (kemur út í hverri viku frítt inn til allra á Vesturlandi) og dagskrábækling Listar án 

Landamæra árið 2013. 

Tengslanet: Mikilvægt er að hafa gott tengslanet við þá sem hafa áhuga á efninu sem er verið 

að sýna. Tengslanetin koma í gegnum safnið þar sem það hefur sambönd við önnur söfn og 

fleira fólk innan þess geira. 

Netið: Það er mjög sterkt að auglýsa á netinu því í dag eru margir sem nota netið og 

auglýsingar þar ná til breiðs hóps fólks. Miðað við að auglýsa sýninguna þá ætti netið að vera 

sterkasti miðillinn til þess og mun tölvupóstur og facebook vera aðal miðlarnir í þeim efnum. 

Það er líka frítt að auglýsa á þennan hátt og hentar það einkar vel vegna lítils fjármagns við 

auglýsingagerðar. Þegar nær dró að sýningu bjó sýningarstjóri til viðburð á facebook og bauð 

fólki. 

 Þetta eru þeir miðlar sem sýningarstjóri mun notast við að auglýsa sýninguna. Gott ráð 

er að nýta ráð fagmanna í þessum efnum og hefur Anna Leif starfsmaður safnasvæðisins 

boðist til að miðla út auglýsingu minni eins og fyrr segir og sú auglýsing hjálpar sýningunni 

vel af stað í markaðssetningu. 
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4.4.1 Tillaga 1. Auglýsing 

 

Þetta er upprunalega auglýsingin en svo breytti sýningarstjóri henni meira. Sjá endanlega 

útgáfu af auglýsingu fyrir neðan. 

4.4.2  útgáfa auglýsingarinnar 
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Auglýsingin verður notuð til að auglýsa sýninguna hvort sem það er á netinu eða á prenti í 

verslunum og stofnunum. Fyrri myndin er sú sem ég sendi til List án Landamæra en seinni er 

betrumbætt og endanleg útgáfa auglýsingarinnar.   

 Sýningarstjóri hannaði auglýsinguna en ljósmyndin í bakgrunni er tekin af Ásu Birnu 

Viðarsdóttur og verður ljósmyndin á sýningunni. Fígúrurnar eru teiknaðar og málaðar af 

sýningarstjóra og settar á myndina og svo var tekin ljósmynd af þeirri mynd. Útkoman varð 

góð og ákvað sýningarstjóri að notast við myndina sem auglýsingu. Hugsunin að baki var að 

hafa veggspjaldið persónulegt en í senn lýsandi fyrir sýninguna og þess vegna hafði 

sýningarstjóri mynd af Akrafjallinu í svarthvítu og fígúrur í lit sem eiga að vera listamenn að 

túlka listsköpun sína af fjallinu. Kvenmanns ljósmyndari að mynda fjallið, barn að mála fjallið 

og skúlptúristi að gera skúlptúr af fjallinu. Með þessum fígúrum vildi sýningarstjóri hafa þau 

áhrif á áhorfendur að listamennirnar sem yrðu á sýningunni yrðu fjölbreyttir og listform 

verkanna líka. Myndin býður upp á hugmyndafræðilega nálgun á viðfangsefninu sem er í senn 

listræn og upplýsandi fyrir markhóp sýningarinar.  

  Við hönnun veggspjalds er gott að hafa í huga að það sem er mikilvægast skuli vera 

stærst og það sem er síður mikilvægara minna.
40

 Þess vegna er titillinn og nafn sýningarinnar 

stærstur og undirtitlarnir minni. Svo var breytt um leturgerð og stækkaði letrið aftur þar sem 

stendur hvenær sýningaropnun er og hvar sýningin verður. Svo minnkar letrið aftur þar til 

opnunartíma safnsins er minnst. Því staður og stund skiptir mestu máli að miðla til 

almennings. Í hægra neðra horninu hafði ég minnsta letrið þar sem ég fjalla um að sýningin sé 

lokaverkefni og hver sé sýningarstjóri og hver styrkir sýninguna, því þær upplýsingar eru 

aukaatriði.  

 Litir eru mikilvægir í veggspjaldagerð og ef þú vilt fanga athygli fólks þá er guli 

liturinn sá rétti.
41

 Einnig fannst sýningarstjóra guli liturinn passa vel við svarthvíta myndina 

og sker sig ennfremur úr vegna þessa. Einnig ákvað sýningarstjóri að hafa merki 

Safnasvæðisins og Menningarráðs Vesturlands vinstra megin í snjónum, því þau eru hvít svo 

þau myndu falla betur inn í myndina og minnkaði einnig merkin. Mikilvægt er að fanga 

athygli áhorfandans strax með áhugaverðum titli sem lætur hann vilja lesa meira.
42

 Titillinn á 

að vekja áhuga fólks því hann er spennandi og er spurning þannig að fólk heldur áfram að 

lesa. Texti skal vera stuttur og einfaldur en hnitmiðaður ef hann á að hafa áhrif á 
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veggspjaldinu
43

 og það hafði sýningarstjóri í huga við gerð textans og kom vel út. 

Sýningarstjóri ætlar að hafa boðsmiða í sama stíl og auglýsingin.  

 Gott er að geta notað sama veggspjaldið fyrir mörg tilefni og mun sýningarstjóri gera 

það með þessu spjaldi en breytir bara textanum lítillega en heldur sama þema. Þess vegna 

verður boðsmiðinn á sýningunni með sömu mynd en annan texta, sjá fyrir neðan. 

4.4.3 Boðsmiði 

 

Sýningarstjóri hafði boðsmiðann í sama sniði og auglýsingin en annan texta. Textinn er 

persónulegri því listamennirnir fá þennan boðsmiða og annað fólk sem sýningarstjóri þekkir 

og býður sérstaklega á sýninguna. 

 

4.5 Markhópur  

 

Markhópur sýningarinnar er fyrst og fremst heimamenn, listunnendur og ferðamenn. Sýningin 

á að höfða til sem flestra með því að taka tillit til sem flesta markhópa. Sýningin getur hentað 

jafnt börnum sem og eldra fólki. Það kemur alltaf fleira fólk heldur en markhópur sýningar 

bendir til. Í þeim hópi eru til dæmis ferðamenn, aðstandendur listamannanna á sýningunni og 

fjölskyldan. Sýningin inniheldur 13 listaverk eftir 13 listamenn og eiga allir þessir listamenn 
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og fjölskyldur þeirra eftir að koma á sýninguna og það styrkir sýninguna ennfremur hversu 

mikið fólk á eftir að koma á hana. Sýningarskrá og veggspjöld verða með enskum texta til að 

höfða til erlenda ferðamanna. Sýningin mun styðja því við menningu og ferðamennsku á 

Vesturlandi og þá sérstaklega á Akranesi og nágreni. Ekki er hægt að hafa alla markhópa í 

huga við gerð sýninarinnar en það ættu flestir að geta fundið sitthvað á sýningunni við sitt 

hæfi. 

 

4.6 Eftirfylgni og mat 

 

Þegar uppsetning og sýningaropnun var búin var helsta verkefnið að fylgjast með sýningunni 

allan þann tíma sem hún verður uppi. Sýningarstjóri mun fara reglulega upp á safnið og fara 

yfir hvort allt sé í lagi á sýningunni og vera í sambandi við starfsfólk safnsins í þeim efnum. 

Sérstaklega þarf að huga að mp3 spilurunum, hvort þeir séu í lagi og fylgjast með rafhlöðu.   

 
Listaverkið sem er á skjávarpa þarf að hafa auga með svo ekki slökkni á tölvunni á meðan 

sýningu stendur (tölvan sem safnið á er gömul og þar af leiðandi léleg, sýningarstjóri ætlar að 

tala við pabba sinn og gá hvort hann geti lánað betri tölvu á sýninguna). Ef gestir vilja festa 

kaup á listaverki á sýningunni þá setti sýningarstjóri tölvupóstfangið sitt á sýningarskránna og 

geta gestir haft samband við hann þar eða haft samband við starfsfólk safnsins og það hefur 

samband við sýningarstjóra. Sýningarstjóri passar að það vanti ekki sýningarskrár á borðið og 

ef þær klárast prentar hann út meiri. 

Mynd 5. Hljóðstöð og málverk 
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Sýningarstjóri mun vera duglegur að auglýsa sýninguna á meðan hún er í sýningu og meðal 

annars að kynna hana grunnskólum og leikskólum á Akranesi því sýningin gæti hentað vel til 

fræðslu og skemmtunar fyrir börn. Þegar sýningin verður tekin niður þá sér sýningarstjóri um 

að skila listaverkunum til þeirra sem eiga þau. Hægt er að þróa sýninguna út í stærri og 

umfangsmeiri sýningu og  getur hún boðið upp á framhald í sambandi við sögu Akrafjallsins 

sem kennsluefni í grunnskólum eða í sambandi við myndlistarkennslu og 

myndlistarnámskeið. Sýningarstjóri hefur margar hugmyndir í sigtinu í sambandi við 

sýninguna og verður að sjá til hvað verður úr þeim með tímanum og hvernig hlutirnir þróast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6. Tölvugrafík á skjávarpa 
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5. Lokaorð  

 

Í inngangi var fjallað um meginmarkmið sýningarinnar „Hefuru málað Akrafjall?“ og hér 

verður fjallað um hvernig til tókst að uppfylla markmiðin. Fyrst var sett upp að líkja mætti 

Akrafjallinu við Þingvelli þar sem það ríkir sterk hefð fyrir því að listamenn frá Akranesi eða 

eiga ættir að rekja þangað geri listverk af fjallinu og eru þau listaverk af fjölbreyttum toga líkt 

og af Þingvöllum. Saga Akrafjallsins hefur sömu þýðingu fyrir íbúa Akraness og Þingvellir 

hafa fyrir Íslendinga. Það var ekki bara landslagið sem slíkt sem þótti áhugavert að ná á mynd 

heldur líka sagan, listamenn ná sögunni á bakvið staðina og túlka hana á sinn veg í sinni 

listsköpun. Einnig geta listamenn túlkað hið nána samband á milli manns og náttúrunnar sem 

hefur að einhverju leyti dofnað fyrir tilstilli tækninnar sem gefur af sér bæði kosti og galla. 

Má líkja þessu við suma listamenn á Akranesi sem hafa ekki einungis einu sinni gert eitt 

listaverk af Akrafjallinu heldur mörg og frá sitthvoru sjónarhorninu. Landlagsmyndir og 

einkum fjallamyndir hafa ávallt verið kær Íslendingum og eru fjallamyndir af Akrafjallinu 

kær Skagamönnum líka og þar af leiðandi vinsælt myndefni. 

  „Hefuru“ málað Akrafjall? er sýning sem flokka má til vekjandi og frásagnar 

sýningu. Vekjandi sýning á að veita sýningargestum innblástur með fallegum munum og eru 

listasýningar innan þess ramma vegna þess að listaverkin geta veitt gestum innblástur á marga 

vegu og eru mjög falleg að líta á. Sýningin er líka 

frásagnarsýning að hluta til vegna þess að sýningin 

miðlar sögu Akrafjallsins í gegnum hljóðupptökurnar 

og fræðilegan texta á veggspjöldum um fjallið og tengir 

listaverkin í listsögulegt samhengi í sýningarskránni.

  Sýningarstjóri fór ekki á sýningarnar Fjallið 

okkar og Myndin af Þingvöllum en kynnti sér þær í 

gegnum sýningarskrá þeirra og umfjöllun í gegnum 

fjölmiðla. Þegar sýningarnar voru bornar saman þá stóð 

það upp úr, þótt að sýningarnar áttu margt sameiginlegt, að gagnvirkna miðlunin og 

skemmtun fyrir börn á sýningunni „Hefuru“ málað Akrafjall? kom fram sem sérstakur 

styrkleiki. Oft fer fjölskyldufólk á sýningar á söfn og yfirleitt mega börnin ekki snerta neitt á 

sýningum en þau fá að tjá sig í gegnum listsköpun á „Hefuru“ málað Akrafjall? og hengja 

síðan myndina sína upp á vegg alveg eins og hin listaverkin á sýningunni. Börning fá að tjá 

sig í gegnum listsköpun og þau muna þess vegna betur eftir sýningunni.  

 

 

 

 

Mynd 7. Barnahornið, listaverk 
barnanna 
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 Sýningarrýmið gegnir mikilvægu hlutverki í sýningarstarfi, þetta hlutlausa rými leyfir 

listaverkunum að njóta sín þannig að þau virðist tímalaus og uppsetning sýningarinnar byggir 

ekki á gömlum hefðum heldur fær hvert og eitt listaverk mikið pláss innan sýningarrýmisins.  

Það má segja að mikilvægasta upplifunin sé sú sem safngestir upplifa. Einn 

megintilgangur sýningarinnar er að sýningargesturinn hafi upplifað fræðslu, hrifningu og 

skemmtun. Með hljóð- og sjónrænu skynjuninni fær gesturinn dýpri nálgun á viðfangsefninu 

og kemur honum á annað stig upplifunar og skilur þar af leiðandi meira eftir sig. 

Opnun sýningar gekk mjög vel og komu næstum allir listamenn sem voru með verk á 

sýningunni og voru þeir mjög ánægðir með útkomuna og textann um verkin sín. Einn 

listamaður hafði sérstaklega orð á því að ég hafi hitt naglann á höfuðið með því að segja að 

verkið hans hafi verið undir fauvisma. Honum fannst frábært að ég hafi séð áhrif fauvisma í 

verkinu hans því sýningarstjóri fékk engar upplýsingar um verkið heldur bara mynd af því og 

myndgreindi verkið útfrá því. Í ljós kom að listamaðurinn var á kafi í lestri um fauvisma þegar 

hann skapaði verkið og hann var ekki að gera verkið sérstaklega undir þeim áhrifum en hann 

sá það að verkið væri samt undir þeim áhrifum þegar hann las það í sýningarskránni. Ein kona 

hafði orð á því að ég ætti að láta grunnskólana vita af sýningunni því hún væri bæði fróðleg 

og skemmtileg og myndi henta skólabörnum vel og ætlar sýningarstjóri að gera það. Margir 

höfðu orð á því hvað barnahornið væri sniðugt. Allir voru mjög ánægðir með sýninguna og 

fannst mörgum þetta góð hugmynd hjá mér og frábært framtak og það væri sérstaklega gaman 

að sjá fjölbreytileikann á verkunum. Sýningarstjóri var mjög ánægður með heildarútlit 

sýningarinnar og viðbrögðin við henni frá gestum. 

 Það sem sýningarstjóri lærði af greinagerðinni og sýningunni er hvað hægt er að fara 

margar leiðir í miðlun á efni og stundum þarf bara að hugsa út fyrir kassann og vera skapandi 

í hugsun. Oft þarf að leita til þeirra í kringum mann sem geta hjálpað til á hvaða veg sem er. 

Skipulag, skýr markmið og vinnudagbók eru lykilatriði fyrir góðri sýningu með vel ígrundaðri 

rannsóknarvinnu að baki. Hæfni í mannlegum samskiptum er mikilvægur hluti sýningargerðar 

vegna þess að þótt sýningarstjóri er einn sem sér um sýninguna þá koma margir aðilar að gerð 

hennar og þarf þolinmæði og umburðarlyndi í garð fólks að vera til staðar. Mikil vinna er að 

baki sýningu sem þessari og sérstaklega þegar ein manneskja er að baki hennar en 

sýningarstjóri fékk hjálp frá aðstandendum og starfsmönnum sem hann er ævinlega þakklátur 

fyrir þá hjálp sem hann fékk til við að láta sýninguna verða að veruleika. 
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Viðaukar 

 

1. Verkáætlun  

vegna lokaverkefnis til MA-prófs í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands 

Nemandi: Sóley Dögg Guðbjörnsdóttir 

Kennitala: 261186-3819 

Heimilisfang: Suðurgata 107, 300 Akranes 

Sími: 6610154 

Netfang: sdg6@hi.is 

Aðalleiðbeinandi:  Guðbrandur Benediktsson 

Netfang: gudben@hi.is 

Meðleiðbeinandi: Listfræðingur ? 

Netfang: 

Vinnuheiti lokaverkefnis:  Hefuru málað Akrafjall? 

(undirtitill) Listasýning með sögulegu ívafi. 

Áætluð lok verkefnis: Vor 2013 

Áætlað meginform verkefnisins (má krossa við fleiri en eitt):  

Sýning (X )   

Námskeið sem lokið er og tengjast viðfangsefninu: Úr hagnýtri menningarmiðlun: 

Menningarminjar, söfn og sýningar. Miðlun og menning. Miðlunarleiðir. Úr listfræði: 

Sýningargerð og sýningarstjórnun.  

Stutt lýsing á verkefninu: Að halda sýningu á Safnaskála Byggðasafnsins í Görðum á 

Akranesi. Þetta mun vera listasýning sem hefur að geyma margskonar listaverk frá ýmsum 

listamönnum sem hafa túlkað Akrafjallið á sinn hátt. Listaverkin munu vera fjölbreytt, til 

dæmis, málverk, ljósmyndir, skúlptúrar og fleira. Það verður einblínt á fjölbreytileikann í vali 

á listamönnum á sýninguna til dæmis fatlaðir, ólærðir og lærðir listamenn, gamlir og ungir 

listamenn og svo framveigis. Einnig verða hljóðupptökur á mp3 spilurum fyrir sýningargesti 

með bæði huldu- og ferðasögum af Akrafjallinu. Svo verða veggspjöld með sögunum líka 
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hengt upp á milli listaverka á sýningunni. Eitt af veggspjöldunum verður almenn umfjöllun 

um Akrafjallið sjálft. 

Rannsóknarspurning(ar) og meginmarkmið sem sett eru fram í greinagerð: Að kanna 

hinar ýmsu túlkanir listamanna á Akrafjallinu. Akrafjallið hefur verið og er enn mikið stolt 

Skagamanna og hafa listamenn í gegnum árin túlkað það á sinn veg og langar mig að sýna 

þann fjölbreytileika samankomin á eina sýningu. Sýningin er bæði sögu- og listasýning sem 

vefst um hvort annað þannig að sýningargestir fái bæði sögulegan fróðleik um Akrafjallið 

jafnt sem listfræðilega og sjónræna listasýningu. Einnig verður skoðað samanburður á 

myndefninu og við aðrar sambærilegar sýningar. 

Grunnlesefni/heimildir (heimildaflokkar): Bækur og greinar um sýningagerð, söfn, 

listaverk og miðlun. Saga Akraness bækurnar, árbók Akurnesinga, náttúrufræðingurinn. 

(Heimildir um Akrafjallið). Listaverkin fundin á Kirkjuhvoli listasetrinu, safnasvæðinu og 

persónulegri eigu fólks eða listamannanna sjálfra. Grunnatriði safnastarfs 

Markhópar: Sýning fyrir fólk á öllum aldri en höfðar einkar til fólk af Akranesi og nágrenni. 

Verkefnið í einni setningu: Listasýning sem hefur að geyma listaverk frá ýmsum 

listamönnum sem hafa það sameiginlegt að túlka Akrafjallið í listsköpun sinni. 
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2. Styrkumsókn fyrir Menningarsjóð Vesturlands 

 

Nafn: Sóley Dögg Guðbjörnsdóttir 

Kt: 261186-3819 

Heimilisfang: Suðurgata  107  

Staður: 300 Akranes 

Sími: 661-0154 

Netfang: sdg6@hi.is 

Bankaupplýsingar: 0582-26-2686- kt 261186-3819 

Staða: Nemandi í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands. 

Lýsandi heiti Verkefnisins  

Hefuru málað Akrafjall? – (undirtitill) Túlkun listamanna á Akrafjallinu. 

Markmið  

Þetta verður listasýning sem haldin verður á safnasvæðinu á Akranesi og er markmið 

sýningarinnar að kanna ýmsar túlkanir listamanna á Akrafjallinu. Akrafjallið er stolt 

Skagamanna og margir listamenn í gegnum árin hafa túlkað það á sinn hátt og langar mig að 

sýna þann fjölbreytileika samankominn á eina sýningu. Uppsetning sýningarinnar verður eins 

og hefbundin listsýning og kemur það betur í ljós þegar öll verkin sem valin verða á 

sýninguna hvernig heildarsýn hennar verður á endanum. Sýningarstjóri mun velja fjölbreytta 

listamenn (ungir, aldraðir, lærðir, sjálflærðir, fatlaðir og fl.) og sama má segja um listform 

verkanna (málverk, mósaík, leirlist, ljósmyndir og fl.). Einnig mun hann safna bæði 

skriflegum og munnlegum heimildum á söguformi um Akrafjallið sem tekið verður upp og 

sett á mp3 spilara. Þannig að sýningargestir hafi þann valmöguleika að heyra sögur af 

Akrafjalli á meðan það skoðar sýninguna. Þarna mun sýningarstjórinn notast við 

margmiðlunina sem kemur fram í sjón- og heyrnarskynjun sýningargesta og upplifunin verður 

meiri fyrir vikið. Sýningarskrá verður á íslensku og ensku til að höfða til sem flestra.  

Sýningarstjóri mun setja texta í sýningarskránna sem mun innihalda viðfangsefnin; almennt 
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um Akrafjallið, umfjöllun um hvert listaverk (myndgreina), hvers vegna sýningarstjóri valdi 

þetta viðfangsefni og bakgrunn listamannanna. 

Hvernig fellur verkefnið að áherslum Menningarráðs Vesturlands?  

Sýningin mun styðja við menningu og ferðamennsku á Vesturlandi og þá sérstaklega á 

Akranesi. Markhópur sýningarinnar yrði fyrst og fremst heimamenn, listunnendur og 

ferðamenn. Sýningarskrá verður með enskum texta til að höfða til erlenda ferðamanna. 

Sýningin ýtir undir sagnahefð og menningarlega fjölbreytni með skrif- og munnlegum 

heimildum á söguformi um Akrfjallið og vali á listaverkum. Einnig kemur sýningin á 

samstarfi á milli menningar og menntastofnana sem eru á Akranesi og Reykjavík. Það eru 

Safnasvæðið á Akranesi, Listasetrið Kirkjuhvol, skólar á Akranesi og Háskóla Íslands, þar 

sem leitast verður eftir listaverkum á þessum stöðum sem henta í sýninguna en það getur bæst 

við fleiri stofnanir eftir því sem nær dregur sýningunni. Sýningin eflir nýsköpun á sviði 

sýningarstjórnunar, þar sem sýningarstjórinn er að stjórna sinni fyrstu sýningu eins síns liðs, í 

náminu hef ég sett upp tvær sýningar með samnemendum bæði í listfræðinni og 

menningarmiðluninni (sjá nánar í ferilskrá). Þjónusta og aðföng fyrir sýninguna verða keypt á 

Akranesi til að styðja við verslun og þjónustu þar. Sýningin verður góð kynning fyrir 

listamenn og listahátíðir á Vesturlandi eins og til dæmis list án landamæra, listahátíð fatlaðs 

fólks á Vesturlandi því það verður eitt listaverk frá þeirri hátíð á sýningunni. Sýningin er bæði 

fyrir ungt og eldra fólk og getur boðið upp á framhald í sambandi við sögu Akrafjallsins sem 

gæti verið kennsluefni í grunnskólum og í sambandi við myndlistarkennslu og 

myndlistarnámskeið.  

Er verkefnið samstarfsverkefni?  

Já það er í samstarfi við Safnasvæðið á Akranesi og Háskóla Íslands. 

Hvenær hófst vinna við verkefnið og hvenær er gert ráð fyrir að henni ljúki? (verk- og 

tímaáætlun).  

Vinna að verkefni hófst september 2012 og mun ljúka í júní 2013. Sýningin mun opna 1. maí 

2013 og standa út maí. Sýningarstjórinn fær salinn um miðjan apríl til að setja upp sýninguna. 

Listaverk verða fengin af láni frá listamönnunum sem verður haft samband við upp úr 

áramótum. Nú þegar er sýningarstjóri komin með eina ljósmynd prentaða á striga. Verk- og 

tímaáætlun mun þróast betur eftir því sem nær dregur. Sýningarstjóri heldur nákvæma 

vinnudagbók þar sem kemur fram verk- og tímaáætlun.  
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Kostnaðaráætlun: 

Tilgreina skal hvern tekjulið fyrir sig ásamt eigin framlagi sem skal vera að lágmarki 

50% 

Í stafrósröð 

Auglýsingaspjöld: A3 plaköt: 540 kr/stk.* 20 stk á 10.800 kr 

Bensín: Keyrsla á milli staða, að ná í listaverk og fleira. 15000 kr. 

Diktafónn: 9995 kr stk í Hljómsýn á Akranesi.  

Sýningaskrá: Tilboð frá smáprent Akranesi: 50 stk Sýningarskrá (opna(A4 brotið saman) 4 

hliðar): 15.400 kr (50 stk) * 4= 77.000 kr. 250 stk alls. 

Uppsetning: 15.000 kr 

Veggspjald (á sýningu): Tilboð frá smáprent Akranesi : 1 stk A3 540 kr 

Mp3 spilara: Hljómsýn á Akranesi 1 stk 3995 kr * 8 stk = 31.960 kr  

Nafnspjöld við listaverk: Tilboð frá Smáprent Akranesi: 47 kr stk *20 stk= 940 kr  

Þýðing: Þýða sýningarskrá yfir á ensku. 5000 kr 

Samtals: 166.235 kr 

Tilgreina skal hvern kostnaðarlið fyrir sig og svo samtölu. (Mikilvægt er að vanda vel 

áætlanir. Hámarksstyrkir ráðsins eru 50% af kostnaðaráætlun) 

Fjármögnun: 

Tilgreina skal hvern tekjulið fyrir sig ásamt eigin framlagi sem skal vera að lágmarki 

50% 

Sýningarsalur, listaverk og vinna að sýningargerð er 50% af heildarkostnaði við 

sýninguna. 

Samtals: 167.000 kr 
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Gerið grein fyrir þeim framlögum sem verkefnið hefur fengið síðustu tvö ár: Hafi 

umsækjandi áður fengið styrk hjá Menningarráði Vesturlands, er ný umsókn einungis 

tekin til úthlutunar ef lokaskýrsla fyrri verkefna hefur verið samþykkt. Nei 

Fjárhæð sem sótt er um til Menningarsjóðs Vesturlands:           167.000         kr 

Mótframlag:        167.000         kr 

Er sótt um styrk til annarra aðila vegna þessa verkefnis nú og þá hverra? Það er kostur 

ef sótt er um styrk í aðra sjóði. 

Nei en mun gera það ef ég fæ ekki styrk frá menningarsjóði Vesturlands. 

Hvernig á að standa að kynningu á verkefninu? Mikilvægt er að geta Menningarráðs 

Vesturlands í kynningu.  

Sýningarstjóri mun hanna auglýsingaspjöld og prenta þau út í smáprent á  Akranesi. 

Auglýsingaspjöldin munu fara í allar helstu verslanir og stofnanir á Akranesi og víðar ef vel 

gengur. Einnig verður sett auglýsing í Skessuhornið og Póstinn. Þegar nær dregur að sýningu 

mun sýningarstjóri gera viðburð á facebook. Menningarráð Vesturlands verður getið á 

auglýsingaspjöldum, sýningarskrá og öðru sem viðkemur sýningunni. 

Nöfn þeirra sem veitt gætu upplýsingar um umsækjanda og verkefni hans:  

Guðbrandur Benediktsson leiðbeinandi og Jón Allansson, forstöðumaður Safnasvæðisins á 

Akranesi. 

Aðrar upplýsingar sem umsækjandi óskar að koma á framfæri:  

Sýningarstjóri heldur vinnudagbók sem allt er sett í varðandi vinnu við uppsetningu á 

sýningunni. Þar kemur fram ítarlegri verk- og tímaáætlun ásamt fræðilegum grundvelli á 

bakvið sýninguna.  

Ef þið hafið einhverjar ábendingar til mín (sýningarstjóra) varðandi listaverk sem myndu 

henta á sýninguna þá endilega sendið mér tölvupóst eða hafið samband.  

Menningarráð Vesturlands mun birta stuttan kynningartexta um þau verkefni sem 

hljóta styrki. Skrifið stutta lýsingu á verkefninu og þau markmið sem skipta máli. 
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Verkefnið í einni setningu: Listasýning á Safnasvæðinu á Akranesi með listaverkum frá 

listamönnum sem allir hafa það sameiginlegt að túlka Akrafjallið í listsköpun sinni. 

Hefuru málað Akrafjall- túlkun listamanna á Akrafjallinu 

Akrafjallið er stolt Skagamanna og margir listamenn í gegnum árin hafa túlkað það á sinn 

vegu og langar mig að sýna þann fjölbreytileika samankomin á eina sýningu. Listasýningin 

verður haldin á Safnasvæðinu á Akranesi. Þetta mun vera sýning sem hefur að geyma 

margskonar listaverk frá listamönnum sem allir hafa túlkað Akrafjallið. Listamenn og 

listaverkin sem valin verða af sýningarstjóra verða fjölbreytt. Einnig verður stuðst við sögu 

Akrafjallsins með margmiðlun þannig að sýningargestir geti hlustað á sögur af Akrafjallinu í 

gegnum mp3 spilara á meðan skoðað er sýninguna og er markmiðið að sýningargestirnir fái 

meiri upplifun fyrir vikið í gegnum sjón- og herynarskynjun. Markmið sýningarinnar er að 

kanna hinar ýmsu túlkanir listamanna á Akrafjallinu og fræðast um sögu þessa merka fjalls 

Skagamanna.  

Fylgiskjöl: 

Skrá yfir fylgiskjöl sem sem umsókninni fylgja 

Vinsamlegast skráið heiti fylgiskjalanna í reitinn hér að neðan og tilgreinið hvort skjalið 

sé sent með þessarri umsókn sem viðhengi, sem tölvupóstur á netfangið 

menning@vesturland.is eða hvort mega eigi von á því með póstinum á allra næstu 

dögum. 

Ferilskrá umsækjanda fylgir með umsókninni. 

Verk- og tímaáætlun 

Vinna að sýningunni hófst september 2012 og mun ljúka í júní 2013. Sýningin mun opna 1. 

maí 2013 og standa út maí. Sýningarstjórinn fær salinn um miðjan apríl til að setja upp 

sýninguna. Listaverk verða fengin af láni frá listamönnunum sem verður haft samband við 

upp úr áramótum. Nú þegar er sýningarstjóri komin með eina ljósmynd prentaða á striga. 
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3. Samþykki fyrir styrkumsókn 
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4. Eyðublað fyrir lán á listaverkum á sýninguna 

Lán á listaverkum og ljósmyndum á sýninguna „Hefuru“ málað Akrafjall? 

Listaverk eða ljósmynd 

 

Listform:---------------------------------------------------------- 

 

Heiti verks: ------------------------------------------------------------------------ 

 

Listamaður/ljósmyndari:------------------------------------------------------------------ 

 

Hvert og hvenær skal skilað verkinu/ljósmyndinni tilbaka:----------------------------------------------------- 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Undirskrift listamanns/eiganda 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Undirskrift lántaka 

 

Lánið á verkinu stendur yfir sýningartíma og er skilað eftir 26 maí til eiganda þess. 

Fyllstu varúðar verður gætt við varðveislu listaverka og ljósmynda. 

Sýniningin er styrkt af Menningarsjóði Vesturlands og er haldinn í sýningarsal Safnasvæðis 

Akraness. 
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5. Upphafleg kostnaðaráætlun 

 

Tilgreina skal hvern tekjulið fyrir sig ásamt eigin framlagi sem skal vera að lágmarki 50% 

Í stafrósröð 

Auglýsingaspjöld: A3 plaköt: 540 kr/stk.* 20 stk á 10.800 kr 

Bensín: Keyrsla á milli staða, að ná í listaverk og fleira. 15000 kr. 

Diktafónn: 9995 kr stk í Hljómsýn á Akranesi.  

Sýningaskrá: Tilboð frá smáprent Akranesi: 50 stk Sýningarskrá (opna(A4 brotið saman) 4 

hliðar): 15.400 kr (50 stk) * 4= 77.000 kr. 250 stk alls. 

Uppsetning: 15.000 kr 

Veggspjald (á sýningu): Tilboð frá smáprent Akranesi : 1 stk A3 540 kr 

Mp3 spilara: Hljómsýn á Akranesi 1 stk 3995 kr * 8 stk = 31.960 kr  

Nafnspjöld við listaverk: Tilboð frá Smáprent Akranesi: 47 kr stk *20 stk= 940 kr  

Þýðing: Þýða sýningarskrá yfir á ensku. 5000 kr 

Samtals: 166.235 kr 

Samtals: 167.000 kr 
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6. Endanleg kostnaðaráætlun 

 

Efni Verslun/þjónusta Stk  Alls kr 

Auglýsingaspjöld Prentmet Vesturland 7  5000 

Nafnspjöld (við 

listaverk) 

Prentmet Vesturland 13 1000 

Mp3 spilarar og 

heyrnatól 

Hljómsýn Akranesi 1 (2 heyrnatól) 10.185 

Veggspjöld (á 

sýningu) 

Prentmet Vesturland 11 5000 

Sýningarskrá Prentmet Vesturland 100 20.000 

Þýðing Tinna Hauksdóttir  10.000 

Boðsmiðar Prentmet Vesturlands 50 5000 

Veitingar Vínbúðin/bónus  6.000 

Innrömmun á 

listaverki 

Rammar og myndir 1  9000 

Penslar f. listaverk Eymundsson 7  5000 

Litir, pennar, 

gestabók 

Eymundsson 8 8500 

alls   84.685 

Styrkupphæð   80.000  
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7. Hljóðupptökur 

 

Huldukonuklettur 

Sunnan og framan undir Akrafjalli austan Berjadalsár, stendur bærinn Reynir, sem áður fyrr 

var alltaf nefndur Rein. Lengst af og kannske frá Landnámstíð hafa bæirnir verið tveir, Vestri-

Reynir og Eystri-Reynir. Fyrir um 50 árum voru þeir sameinaðir í eina jörð, með bæjarhúsin á 

eystra bæjarstæðinu, en skepnuhús, kuml og hlöður á hinu vestra.  

 Upp af Vestri-Reyni er gríðarstór klettur og heitir Huldukonuklettur. Stendur hann 

neðan undir Kastalanum, sem er klettaborg framan úr Akrafjalli. Hann er einkennilegur og 

skrítinn í laginu. Vestan á klettinum er rauf, ekki óáþekk dyrum. Þarna á huldukona heima. 

Bletturinn í kringum klettinn hennar er jafnan grasi vafinn. Sóleyjar, fíflar, þúsundblaðarós og 

fleiri blómjurtir kinka kolli til huldukonunnar, þegar hafgolan leikur um blettinn hennar á 

sólhýrum sumardegi.  

 Ásta Haraldsdóttir, gift kona á Akranesi, er fædd og uppalin á Reyni. 

 „Við krakkarnir lékum okkur oft í kringum Huldukonuklettinn,“ sagði Ásta. „En þau 

álög eru þar, að ekki má slá blettinn hjá klettinum. Væri það gert, drapst bezta kýrin eða annar 

uppáhaldsgripur í búi bóndans veturinn eftir.“ Ásta man eftir því, að þrisvar sinnum var 

brugðið út af banninu. Haraldur Jónsson faðir hennar hafði verið stranglega varaður við að slá 

blettinn í kringum Huldukonuklettinn, og gerði það ábúandinn, sem þar var á undan honum. 

Eigi að síður sló faðir hennar of nærri Huldukonuklettinum eitt sumarið, meðan Ásta var 

krakki. Og það var ekki að sökum að spyrja. Veturinn eftir drapst bezta kýrin í fjósinu. Svo 

bar það við, er bræður Ástu fóru að stálpast, slógu þeir af rælni allan huldukonublettinn. En 

viti menn, um veturinn drapst gæðakýr á bænum. 

Þrjú ár eru nú liðin síðan jörðinni var aftur skipt. Búa þar nú tveir bræður Ástu, Ellert á 

Eystri-Reyni og Benedikt á Veztra-Reyni, þar sem hann hefur reist sér prýðilegan nýtískubæ 

úr steinsteypu. Benedikt og fólk hans hélt sig hafa slegið í sumar sem leið einhverja rönd af 

huldukonublettinum. Nú, og hvað skeður? Einn morguninn á þessum yfirstandandi vetri lá 
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úrvalskýr dauð á básnum þegar átti að fara að gefa í fjósið á Vestra-Reyni.(Oddur Sveinsson, 

Akranesi, 1958 – Árni Óla: Álög og bannhelgi, bls 39-40).
44

  

(335 orð. Upplestrartími: 2 mínútur og 20 sekúndur) 

 

Huldukonuklettur  

South of the mountain Akrafjall, east of the river Berjadálsá, is the farm Reynir which in the 

old days was known as Rein. For the longest time, possibly from the time of the settlement, 

there were two farms; Vestri-Reynir(west) og Eystri-Reynir (east). However, some fifty years 

ago, the two farms were united, using the west side for the barn, farm animals and pagan 

graves (kuml) and the east side for housing.  

 Upwards from Vestri-Reynir stands a large boulder stone named Huldurkonuklettur. 

The boulder, which is quite peculiar and strangely shaped, stands downwards from Kastali 

(the castle), an overhang from the mountain Akrafjall. On the west side of the boulder is a 

split in the shape of a door and it is there where a lady elf
45

 resides. All around her boulder the 

field is green, and filled with different types of flowers e.g. buttercups, dandelions and alpine 

lady ferns, which then bow to the lady elf as the ocean breeze runs through the mountain 

fields.  

Ásta Haraldsdóttir, a married woman in Akranes, was born and raised at Reyni.  

“As children, we would often play around Huldukonuklettur” said Ásta. 

 “But there is a curse that the grass cannot be cut on the field by the boulder. If that was done, 

then the best cow, or another animal from the farmer’s favoured livestock, would die the 

following winter.” 

 Ásta recalls three occasions where the curse was defied. Haraldur Jónsson, her father, 

had been specifically warned about cutting the grass near Huldukonuklettur by the previous 

farm owner. Nonetheless, he cut the grass too close to the boulder one summer, when Ásta 

was a child. Sure enough, the following winter their best cow died. It just so happened, when 

Ásta’s brothers got older, that they inadvertently cut all of the grass by Huldukonuklettur. 

Even so, the following winter a well-bred cow died on the farm. 
                                                           
44

 Bragi Þórarsson, 1977, bls 169-170 
45

 From Icelandic folklores, they are also known as the Hidden people. 
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 Three years have passed since the estate was divided again. Now Ásta’s two brothers, 

Ellert from Eystri-Reyni and Benedikt from Vestra-Reyni,who has recently built a great 

modern concrete farm on the estate, have taken over the farms.  

 During the previous summer, Benedikt and his people believed that they had cut part 

of the grass by Huldukonuklettur’s plot, and what happened?  Surely, one morning during this 

winter when they were about feed the cows, a premium cow lay dead in the barn. (Oddur 

Sveinsson, Akranesi, 1958 – Árni Óla: Álög og bannhelgi, bls 39-40). 

 

Af Jóku og Akrafjalli 

Þjóðsagan geymir mismunandi en keimlíkar skýringar á tilurð Akrafjalls. Ein segir frá tröllum 

tveimur, sem klipu sneið af Eiríksjökli til að nota sem hægindi við fiskveiðar úti á Sviði. 

Önnur útgáfa sögunnar er þessi og segir þar af tveimur skessum: Eitt sinn hér áður fyrr var 

Akrafjall þar sem Eiðisvatn er nú. Voru þá til tvær tröllkonur allvirkjamiklar og vel að manni. 

Fannst þeim fjallið vera fyrir sér, þegar þær fóru til fiskifanga, og hugðust færa það til og 

draga það út á Svið. Settust þær nú undir árar í bát sínum og hnýttu fjallið aftan í og lögðu af 

stað. En þeim miðaði seinna en þær hugðu og sólin kom þeim að óvörum. Dagaði þær þá uppi 

í skipi sínu og er fjallið þar sem það er enn í dag og bíður annarra framtakssamra manna til að 

fullna verk þeirra. En þær verða að sitja í skipi sínu, sem heitir Reynisskip, 

tröllaragnarökkurs. 

 Þriðja sögnin greinir frá tröllkonunni Jóku, sem bjó á Snæfellsnesi í fyrndinni. 

Einhverju sinni gerði hún sér ferð suður á land eftir fjalli, sem henni þótti bera af öðrum 

fjöllum. En fjallið reyndist þungt á höndum og sóttist Jóku því ferðin seint. Þegar skessan var 

stödd á Akranesi, kom sólin upp og brá henni þá svo að hún missti fjallið, sem klofnaði í 

tvennt og í það myndaðist dæld. Sjálf varð Jóka að steini og heitir þar síðan Jókubunga en 

dældin Berjadalur.
46

  

(239 orð. Upplestrartími: 1 mínúta og 40 sekúndur.) 

 

 

                                                           
46

 Gunnlaugur Haraldsson, 2011, bls 141 
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Jóka and Akrafjall  

The Icelandic folklores have different, yet similar, explanations of how the mountain 

Akrafjall came to where it is. One tells the tale of two trolls who cut a slice of the glacier 

Eiríksjökull, to use for comfort whilst they were fishing at Svið
47

. Another version is of two 

giantesses and it goes as follows:  

 Once upon a time the mountain Akrafjall was where the lake Eiðisvatn is now.  Two 

enormous and vigorous giantesses felt that the mountain was in their way when they set out 

for fishing, and so they set out to pull it further out towards Svið. They put the oars in their 

boat, Reynisskip, tied the mountain to the back of the boat and started rowing. However, 

moving the mountain took longer than they anticipated and before they knew it, the sun came 

up and they were turned to stone. Till this day the mountain stands where it is, awaiting some 

other vigorous men to complete the giantesses’ work, as the giantesses are still sitting in 

Reynisskip and are doomed to sit there forever as stones.    

 A third version of why Akrafjall is where it stands, describes the troll Jóka who lived 

in Snæfellsnes a long time ago. Jóka took a journey south to obtain a mountain which she 

thought outshined all others. However, the mountain was heavier than she expected and so the 

journey took longer than anticipated. When Jóka reached Akranes the sun came up, shocking 

the unsuspecting Jóka who then dropped the mountain. The mountain split in two, and in it 

formed a dent, which is now called Berjadalur. Jóka, however, was turned into stone and the 

side of the mountain named Jókubunga.  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47

 Name of a fishing ground in the bay Faxaflói, close to Akranes 
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8. Verk og tímaáætlun 

September 

 Nokkrar hugmyndir að lokaverkefni í hagnýtri menningarmiðlun en ákveð að velja 

túlkun listamanna á Akrafjallinu.  

 Vinna hófst að lokaverkefninu. 

 Hugmyndavinna um greinagerðina og sýninguna. 

 Beinagrind að greinagerðinni búin til. 

Október 

 Ákveð að sækja um styrk til Menningarsjóðs Vesturlands fyrir sýninguna. 

 Fundur með Menningarfulltrúa Menningarsjóðs Vesturlands. 

Nóvember 

 Sækja um styrk til Menningarsjóðs Vesturlands fyrir sýninguna í vor. 

Desember 

 Vera komin með heildarsýn yfir greinagerðina og hvernig sýningin verður í grófum 

dráttum. 

 Vera búin að finna flest allar heimildir sem unnið verður með í greinagerðinni og 

sýningunni. 

 Fara á bókasafn Vestmannaeyja og fá lánaða bókina Grunnatriði í safnastarfi. 

Janúar 

 Fæ að vita hvort styrkur fáist frá Menningarsjóði Vesturlands. 

 Málstofa með samnemendum, kannski kynning á verkefni mínu. 

 Hafa samband við listamennina sem koma til greina á sýninguna. 

Febrúar 

 Vera komin með öll listaverkin sem verða á sýningunni. 
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 Myndgreina listaverkin. 

 Vera komin heildarsýn á sýningarskránna. 

Mars 

 Búa til auglýsingu fyrir sýninguna og senda til Önnu Leif. 

 Taka upp sögurnar á diktafón og færa yfir á mp3 spilarana. 

 Veggspjald, auglýsingaspjald og sýningarskrá vera tilbúið til prentunar. 

 Gera nafnspjöld við hvert listaverk tilbúið til prentunar. 

Apríl 

 Greinagerðin verður að vera tilbúin í byrjun mánaðarins. fyrri hluti apríls að skila 

nokkuð heildstæðu uppkasti af ritgerð. 

 Allt tilbúið sem prentað var í smáprent (sýningarskrá, veggspjald, auglýsingaspjöld og 

nafnspjöld) 

 Setja upp auglýsingaspjöld í búðir og stofnanir. 

 Gera viðburð á facebook. 

 29 apríl fæ ég salinn til að setja upp listaverkin, veggspjaldið og nafnspjöldin og koma 

mp3 spilurunum fyrir. 

Maí 

 4. maí sýningaropnun. 

 5 maí. Skiladagur lokaritgerða í hagnýtri menningarmiðlun. 

 26. maí Seinasti dagur sýningar. 

 Taka niður sýningu. 

 

Júní  

 Taka niður sýninguna. 
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 Skila listaverkunum til þeirra sem eiga þau. 

 
 

 

 

11. Auglýsing á vefsíðu Safnasvæðisins á Akranesi 
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12. Kynning í bæklingi List án landamæra  
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13. Facebook viðburður sýningar 
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14. Auglýsing í Póstinum 
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15. Vinnudagbók 

September 

13. sept: Fundur með samnemendum sem eru að vinna að lokaverkefni sínu við Hagnýta 

menningarmiðlun.  

20. sept: Bjó til meitlaða setningu um sýninguna. Lýsandi fyrir allt verkefnið í einni setningu 

líkt og verið væri að segja frá í kokteilboði. Hugmyndin mótast betur.  

30. sept: Ein ljósmynd á sýninguna er ákveðin og fæ hana að láni á sýninguna. Stór svarthvít 

ljósmynd af Akrafjalli prentuð á striga eftir Ásu Birnu Viðarsdóttur. 

Október  

2. okt: Er byrjuð að skrifa inngangstextann sem á að vera í sýningarskránni. Búin að ákveða 

að hafa sýningarskrá, auglýsingaplagat, veggspjald á sýningunni. Spurning með hljóðskjöl 

þannig að gestir geta fengið heyrnartól og hlustað á sögur af Akrafjalli á meðan það skoðar 

sýninguna. Ef styrkur fæst þá munu hljóðskjölin vera notuð en ef ekki fæst styrkur dettur sá 

hluti úr sýningunni. 

4. okt: Fundur með samnemendum. Ákveð að sækja um styrk til Menningarsjóðs Vesturland. 

Kostnaður fyrir sýninguna er sýningarskráin prentuð út, auglýsingaplagöt líka og veggspjald á 

sýninguna. Heyrnartól og mp3 spilara. 

7. okt: Sendi tölvupóst til Guðbrands um dagsetningu sýningar. Dagsetning ákveðin í maí.  

8. okt: Sendi tölvupóst til Jón Allansson og Önnu Leif á safnasvæðinu og sagði þeim frá 

sýningunni og hvort ég fengi sýningartímann. annaleif@akranes.is og jon.allans@akranes.is 

9. okt: fékk tölvupóst til baka frá safnasvæðinu og ég fæ salinn bókaðan allan maí mánuð. Hef 

ákveðið að hafa opnun sýningar 1. maí. 

14. okt: Vann í styrkumsókninni fyrir menningarsjóð Vesturlands.  

15. okt: Fór í smáprent á Akranesi og fékk tilboð í prentun á sýningarskrá sem yrði A5 brotið 

saman og prentað báðum megin 250-500 stk. Auglýsingaveggspjöld A4?? 10-15 stk. 

Veggspjald á sýningu 1 stk.  Fæ sent í tölvupósti á næstu dögum um verðtilboð á þessu öllu 

saman, svo ég geti sett í kostnaðaráætlunina fyrir sýninguna og setja í styrkumsóknina. 

16. okt: Vinna í styrkumsókn og undirbúa mig fyrir viðtal við menningarfulltrúann á morgun. 
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17. okt: Hitti Menningarfulltrúa frá menningarráði Vesturlands í viðtali á bæjarskrifstofu 

Akranes á milli 12:30 og 15:00. Henni leist mjög vel á sýninguna. 

25. okt: Vinna við styrkumsókn. 

29. okt: Hringdi í Ormsson á Akranesi að gá að verði á mp3 spilurum. Það var bara til einn 

eftir á 23.000 kr sem er of mikið. Þau segja að þau fái fleiri tegundir af mp3 spilurum fyrir jól. 

Hringdi líka í Hljómsýn á Akranesi og fæ þar mp3 spilara á 3990 kr 

http://ht.is/index.php?sida=vara&vara=MUSICWALKER2GB. Ætla líka að panta einn 

diktafón til að taka upp sögurnar af Akrafjallinu,  

http://ht.is/index.php?sida=vara&vara=VN711PC  á 9995 kr. Á að hafa samband við hann 

þegar nær dregur og panta X stk af spilurunum og hann fær þá í búðina sína á Akranesi. 

Hljómsýn 430-2500. Hef ákveðið að versla við Hljómsýn fyrir sýninguna. 

30. okt: Vinna að styrkumsókn. 

31. okt: Vinna við styrkumsókn og sendi tölvupóst á Guðbrand um hvort hann geti farið yfir 

styrkumsóknina. 

Nóvember 

1. nóv: Fékk svar frá Guðbrandi um að hann ætlaði að fara yfir umsóknina. 

2. nóv: Fékk yfirferðina frá Guðbrandi, laga það sem betur mátti fara. 

3. nóv: Laga styrkumsókn. Sendi tölvupóst til Jón Allans og Önnu Leif upp á safnasvæði og 

spurði hvort safnið væri með einhver viðmið varðandi hve margar sýningarskrá ég þyrfti að 

prenta út. Einnig hve marga mp3 spilara. 

4. nóv: Fór í smáprent til að ýta eftir tilboði frá þeim með prentunina á sýningarskrám, 

auglýsingaspjöldum og veggspjaldinu. Hún sagðist vera búin að senda mér það í tölvupósti en 

ég hef ekkert fengið. Hún hélt kannski að hún hefði sent það vitlaust og ætlar að senda mér 

það aftur. 

7. nóv: Sendi tölvupóst á smáprent til að ítreka að ég hafi engan tölvupóst fengið hjá þeim 

varðandi tilboð í prenun. 

8. nóv: Vann í greinagerðinni. Kaflarnir; markmið og efniviður. 
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9. nóv: Fékk tölvupóst til baka frá smáprent um tilboð í prentun og uppsetningu á 

sýningarskrám (250 Stk), veggspjaldi (1 stk), auglýsingaspjöldum (20 stk) og nafnspjöldum 

(20 stk). Bætti því inn í styrkumsóknina. Hef ekki fengið svar frá safnasvæðinu og sendi 

ítrekunarpóst á Jón Allans og Önnu Leif um viðmið um fjölda sýningaskráa og mp3 spilara. 

10. nóv: Lagði lokahönd á styrkumsókn og gerði endanlega kostnaðaráætlun. Mun sækja um 

167.000 kr styrk til Menningarsjóðs Vesturlands. 

11. nóv: Sendi inn styrkumsóknina ásamt ferilskrá. 

13. nóv: Fékk svar frá Önnu Leif frá Safnasvæðinu um að þau héldu að ég þyrfti um 200 stk 

af sýningarskrám og spurðu hvort mp3 spilararnir væru leiðsöguspilarar eða hjá hverju verki 

fyrir sig. Ég svaraði að ég væri búin að skila inn umsókninni og hafði áætlað um 250 stk af 

sýningarskrám og að þetta myndu verða leiðsöguspilarar. 

15. nóv: Vann í greinagerðinni, heimildir úr Inside the white cube. 

16. nóv: Vann í greinagerðinni, heimildir úr Inside the white cube. 

19. nóv: Fór á bókasafn Akranesar og fann heimildir um Akrafjallið til að nota í 

hljópupptökur. Fyrsta bindið í sögu Akranesar- Frá Landnámstíð til 1700 (2011), Árbók 

Akurnesinga (2007), Náttúrufræðingurinn (2000) og Borgfirsk blanda: Sagnir og fróðleikur úr 

Mýrar- og Borgarfjarðarsýslu (1977). Fann bæði fræðilegar jarðfræðiheimildir, huldusögur og 

ferðasögur um fjallið. Myndi hafa jarðfræðiheimildir um fjallið á veggspjaldi á sýningunni og 

huldu- og ferðasögurnar á mp3 spilurunum. 

21.nóv: Vann í greinagerðinni, heimildir úr Inside the white cube. 

24. nóv: Setti inn nýjar heimildir inn í heimildaskrá og fór yfir texta hér og þar og færði texta 

aðeins til. Bætti inn fleiri listfræðilegum heimildum varðandi fræðilegan bakgrunn 

sýningarinnar. 

28. nóv: Fór upp á Safnasvæði og skoðaði sýningarsalinn og sá að það var verið að setja upp 

myndlistarsýningu þar fyrir næstkomandi laugardag (1. des). Listaverkin voru röðuð upp við 

veggina þar sem þau áttu að verða hengd upp. Skrifaði upp hljóðupptöku 1. Huldusögu um 

Huldukonuklettinn í Akrafjalli úr bókinni Borgfirski Blöndu. 

29. nóv: Fór á málstofu í Háskóla Íslands og fékk þar hugmynd um að tengja Akrafjallið og 

listaverkin við menningararf.  
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30. nóv: Sendi Guðbrandi tölvupóst um hvenær ég eigi að senda honum ritgerðina fyrir jól til 

að fá hana metna upp á 10 einingar. Skrifaði upp hljóðupptöku 2 úr fyrsta bindi í Sögu 

Akraness, þjóðsaga um það hvernig Akrafjall varð til. Bjó til nýjan kafla sem kallast 

menningararfur. Heimildir úr áfanganum miðlun og menning hjá Ólafi Rastrick notaðar. 

Gerði tíma- og verkáætlun verkefnisins ítarlegri. 

 

 

Desember 

2. des: Skoðaði önnur lokaverkefni við hagnýta menningarmiðlun á skemmunni og miðaði við 

nýjustu sýningartengdu verkefnin eins og Krummakrunk. 

3.des: Bjó til nýjan kafla um Söfn og safngesti. Heimildir Grunnatriði Safnastarfs. 

10. des: Fór yfir helming greinagerðarinnar af því sem komið er og bætti við og lagfærði 

texta. 

11. des: Fór yfir seinni helming greinagerðarinnar og bætti við og lagfærði texta. 

13. des:  Fékk svar frá Guðbrandi um að ég ætti að senda honum það sem ég væri komin með 

og svo myndum við ræða saman um greinagerðina. Ég svaraði að ég ætlaði að kíkja einu sinni 

yfir greinagerðina og senda honum hana síðan á morgun. Fór yfir greinagerðina. 

14. des:  Bætti inn þriðju hljóðupptökunni ferðasögunni Ferð upp á Akrafjall. Las upp allar 

hljóðupptökur til að vera viss hvort þær væru rétt skrifaðar og tók upplestrartímann og skráði 

niður. Fór yfir heimildir og heimildaskrá (APA kerfið). Spurning hvort ég megi nota footnotes 

þrátt fyrir að ég noti APA kerfið, kemur fallegra út þannig. 

31. des: 

Guðbrandur sendi tölvupóst um að hann væri búin að fara yfir greinagerðina og fannst ég vera 

á góðri leið en vildi endilega að ég myndi bæta við rannsóknarspurningu/um og skoða túlkun 

sem þessa á fræðilegum nótum og hugsanlega með e-n samanburð. E.t.v. hafa verið skrifaðar 

fræðibækur sem ég gæti nýtt mér. Mikið sem hægt er að pæla í sem gerir þetta áhugavert. 

Janúar 2013 
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18. jan: Guðbrandur hringdi og við ákváðum að hittast fimmtudaginn 24 janúar kl 14:30 til að 

ræða framhaldið af verkefninu. Var að spá í að notast við menningararfinn í verkefninu.  

22. jan: Gerði textann sem á að fara á veggspjald á sýninguna, almennt um Akrafjallið. Vann í 

kaflanum um menningararfinn og hef ákveðið að taka þann pól í fræðilega parti 

greinagerðarinnar. 

23. jan: Fór yfir greinagerðina og gerði spurningarlista fyrir Guðbrand fyrir fundinn á morgun.   

27. jan: Það sem kom út úr leiðbeinandafundi með Guðbrandi: Þétta markmiðin. Koma með 

rannsóknarspurningu sem gæti sett sýninguna í stærra samhengi, samanburð. Notast við orðið 

táknmynd bæjarins og fá útskýringu á orðinu í orðabók.  

Landslagsmálaralist, þjóðernishyggja. 

Kaflinn um safnið: Hafa bara lýsingu á safninu sjálfu og afhverju er sýningin þar. 

Listaverkin í sögulegu ljósi. 

En ekki eyða of miklu tíma í rannsóknarspurninguna heldur fara að einbeita mér að praktísku 

hlutunum við sýninguna. 

Það var sýning um Akrafjallið árið 1996 þar sem þrír listamenn sýndu verk sín af Akrafjalli 

og voru með sýningarskrá með umfjöllun um fjallið og sögum af því. Ætla að hafa samband 

við listamennina sem héldu þessa sýningu. http://www.mbl.is/greinasafn/grein/301393/ 

Fékk þá hugmynd að nota Þingvelli sem bæði samanburð og listsögulegt samhengi og gæti 

það verið viðbót við rannsóknarspurninguna. 

28. jan: Ég sendi tölvupóst á Guðbrand um að nota Þingvelli sem samanburð og listasögulegt 

samhengi og ætla að bíða eftir svari áður en ég vinn meira í þeim kafla. 

Sendi tölvupóst á list án landamæra (listanlandamaera@gmail.com) og spurðist fyrir um 

listaverk af Akrafjalli sem ég mætti fá lánað á sýninguna. 

Sendi tölvupóst á Bjarna Þór (listamadur@simnet.is) það virkaði ekki þannig að ég hafði upp 

á honum á facebook og sendi honum þar skilaboð um málið. 

29. jan: Fékk svar frá Guðbrandi um að ég ætti að nota Þingvelli í samanburð og listasögulegt 

samhengi og láta þar við sitja. 
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Fékk svar frá List án landamæra og þau bentu mér á Helgu Björk hjá símenntun 

(helga@simenntun.is) og Ólöfu Davíðsdóttur í Brákarey 

(http://www.borgarbyggd.is/Files/Skra_0023598.pdf, 

http://www.outsidersart.blogspot.com). Þau buðu mér líka að setja inn auglýsingu fyrir mig á 

facebook síðuna sína sem ég þáði. http://www.facebook.com/listanlandamaera?fref=ts 

30. jan: Fór á bókasafn Akranesar og skoðaði Íslenska listasögu bindin og fann þar aðeins um 

Þingvelli sem fyrirmynd listamanna en ekki nógu ítarlegt efni (ætla að athuga á 

þjóðarbókhlöðunni, Myndin af Þingvöllum í hillu á 4 hæð 709.05 Myn). 

Hef ákveðið að hafa listaverk eftir barn í grunnskóla á sýninguni. Ég er búin að tala við stúlku 

í 5 bekk í Grundarskóla Akranesar sem ætlar að mála Akrafjallið fyrir sýninguna. 

31. jan: Málstofa það sem kom fram: 

Skila til leiðbeinanda 15. apríl heildstæðu uppkasti og lokaskil 5. maí. 

Næsta málstofa 21. feb 

Fór á bókhlöðu og fékk bókina Myndin af Þingvöllum til að notast við í heimildir. 

Febrúar 

4feb: http://www.outsidersart.blogspot.com/  Skoðaði þessa síðu sem hefur að geyma 

listaverk af Akrafjalli. Búin að finna eitt glerlistaverk eftir Arnar Pálma Pétursson sem ég hef 

áhuga á að fá lánað á sýninguna. 

http://picasaweb.google.com/outsidersart/BorgfirskUtangarSlistListNLandamRa#5191379828

372872194 

5feb: List án landamæra setti auglýsingu fyrir mig á facebook þess efnis að ég væri að leita að 

listaverkum af Akrafjallinu. Útfrá því fékk ég skilaboð frá Smára Ólafssyni listamanni sem 

sagðist vera með málverk sem hann gerði af Akrafjallinu sem hann væri tilbúin til að lána mér 

á sýninguna. Hann sýndi mér mynd af verkinu og er það mjög heillandi sérstaklega litavalið 

og ætla ég að hafa það verk á sýningunni. Einnig talaði List án landamæra við mig og spurði 

hvort þau mættu láta sýninguna mína í dagskránna hjá sér þar sem Listahátíðin List án 

landamæra byrjar 18 apríl og verður í 2-3 vikur og það verða listatengdir atburðir á Akranesi 

líka. Ég þáði það með þökkum. 
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7. feb: Ég fékk bréf í dag frá Menningarsjóði Vesturlands þar sem ég fékk samþykktan styrk 

fyrir sýningunni upp á 80.000 kr. Gerði nýja kostnaðaráætlun, dró úr kostnaði og fjölda við 

hvern kostnaðarlið. 

11. feb: Vann í Akrafjall og Þingvellir kaflanum um samanburðin og sögulegt samhengi.  

Sendi Baldvini Einarssyni skilaboð á fésbók hvort hann ætti listaverk af Akrafjallinu sem 

hann væri til í að lána á sýninguna. Baldvin er tiltölulega nýútskrifaður listamaður úr 

Listaháskóla Íslands. 

Baldvin samþykkti að lána mér verk frá sér á sýninguna, ég fæ það um páskana (enda mars). 

Bjarni Þór samþykkti líka að lána mér verk á sýninguna. 

17. feb: Sendi tölvupóst á outsiderart@gmail.com og spurðist fyrir hvort þau ættu listaverk af 

Akrafjallinu til að lána mér á sýninguna. Sendi tölvupóst á jon@akranes.is og 

annaleif@akranes.is og spurði hvort safnið ætti listaverk af Akrafjallinu sem ég gæti fengið á 

sýninguna og hvort ég gæti komið á morgun og skoðað salinn og fengið að vita hversu stóran 

hluta ég fæ af honum til að áætla fjölda verka á sýninguna. Er einnig að spá í að hafa 

hljóðupptökurnar skrifaðar upp á veggspjaldi sem verða inn á milli listaverkanna. 

19. feb: Ég spurði Bjarna Þór listamann hvaða verk hann væri til í að lána á sýninguna.  

Sendi Guðbrandi tölvupóst varðandi apa heimildakerfið (bls tal við tilvísanir) og hvort ég 

þyrfti að vera búin að opna sýninguna fyrir 5 maí. 

Vann í safnakaflanum. 

19. feb: Spurningar sem þarf að fá svör við á safnasvæðinu:  

• Á safnið listaverk af Akrafjallinu sem hægt væri að nota á sýninguna?  

• Hversu stóran hluta af salnum fæ ég fyrir sýninguna (til að áætla fjölda verka)? 

• Er safnið í samstarfi við þýðanda sem getur þýtt texta yfir á ensku og farið yfir 

íslenskan texta? 

• Við uppsetningu á listaverkunum, er allt til staðar? 

• Boðsmiðar á sýningu (fyrir listamennina sjálfa og fleira) 

Ég fer á morgun á safnasvæðið og fæ að tala við annaðhvort Jón Allans eða Önnu Leif. 
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20. feb: Fór upp á safnasvæði og teiknaði upp sýningarsalinn og virti hann fyrir mér. Ég náði 

ekki að tala við neinn þar, ætla að reyna aftur á morgun. 

Vann í kaflanum í markaðssetningu með heimildir úr Grunnatriði Safnastarfs. 

Ég sendi skilaboð til Friðþjófs Helgason ljósmyndara sem hélt ásamt tveim öðrum kollegum 

sýningu á listaverkum sínum um Akrafjallið. Ég bað hann um að segja mér hvar ég gæti 

nálgast sýningarskránna fyrir þá sýningu til að bera saman við mína og hvort hann og kollegar 

hans gætu hugsað sér að lána mér eitt af verkum sínum á sýninguna. 

Fékk svar frá Guðbrandi um að ég ætti að nota blaðsíðutal við allar tilvísanir og að ég þyrfti 

ekki að vera búin að opna sýninguna fyrir 5 maí og væri þá möguleiki að opna hana helgina 

eftir. 

21. feb: Bjó til nýjan kafla þar sem ég ber saman sýningu mína og sýningu Friðþjófs 

Helgasonar og kollega um Akrafjallið.  

22. feb: Ég fór upp á safnasvæði og talaði við Önnu Leif og hún sagði að tölvupósturinn hefði 

verið í ólagi og þess vegna ekki getað svarað mér en hún var búin að svara öllum þeim 

spurningum sem ég vildi fá svar við. Hún sagði að ég mætti fara að láta hana fá auglýsingu 

fyrir sýninguna og þá ætlaði hún að fara að skipuleggja og senda út auglýsinguna.  

Ég fór á fullt að búa til auglýsinguna og ákvað að gera hana sjálf þ.e.a.s. málaði fígúrurnar 

sjálf og ætla að taka mynda þeim á ljósmynd á striga af Akrafjallinu og láta síðan texta yfir 

myndina. Ég ákvað að gera þetta allt sjálf svo það þyrfti ekki höfundarétt og slíkt. 

Ákvað líka að draga aðeins úr kostnaðaráætluninni. 

23. feb: Sendi tölvupóst á Ólöfu listakonu sem sér oftast um listahátíðina List án landamæra á 

Vesturlandi og spurðist fyrir um hvort hún vissi af verki fyrir mig á sýninguna.  

Vann í kaflanum um markaðssetningu og hélt áfram að hanna auglýsinguna fyrir sýninguna. 

24. feb: Skoðaði aðrar lokaritgerðir á skemmunni sem fjölluðu um sýningargerð og bar saman 

við mína ritgerð.  

Sendi annan tölvupóst á Ólöfu á annað póstfang og vona að hún svari því. Verð að fá á hreint 

öll listaverk sem verða á sýningunni til að halda áætlun. 
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26. feb: Fékk símhringingu frá Friðþjófi Helgasyni ljósmyndara sem sagðist hafa  fundið fyrir 

mig sýningarskránna sem þau notuðust við í sýningunni Fjallið okkar. Einnig var hann tilbúin 

að lána mér verk á sýninguna. 

Vann í heimildaskráningu. 

27. feb: Ég sendi Friðþjófi skilaboð um að ég hafi fengið sýningarskránna og hvort ég mætti 

fá lánuð verk frá þeim öllum sem sýndu á sýningunni þeirra og hvort hann gæti sent mér 

myndir af þeim svo ég geti hafist handa við að fjalla um verkin sem ég set í sýningarskránna. 

Mars 

1. mars: Sendi tölvupóst á listasetrið Kirkjuhvoli og spurðist fyrir um listaverk sem ég gæti 

fengið lánað á sýninguna. 

2. mars: Fékk svar frá listasetrinu um að til væru nóg af listaverkum af fjallinu og ég mætti 

koma í heimsókn og velja. Ég sendi tilbaka að ég gæti komið á fimmtudaginn nk. 

4. mars: Hringdi í Ólöfu sem sér um list án landamæra á Vesturlandi því hún hefur ekki 

svarað tölvupósti frá mér og ég þarf að fá á hreint öll verkin sem verða á sýningunni. Hún 

svaraði hvorki í gsm né heimasíma. 

5. mars: Ég hringdi aftur í Ólöfu án árangurs, þannig að ég sendi tölvupóst á Helgu í 

símenntun til að fá á hreint hver sjái um listahátíðina List án landamæra á Vesturlandi þetta 

árið.  

Er að leita að þýðanda sem gæti þýtt textann á veggspjöldunum og í sýningarskránni. Sendi 

skilaboð á Berglindi sem er samnemandi minn og hún sagðist vita um þýðanda.  

Vann í svót og pest greiningunni. 

6. mars: Fékk tölvupóst frá Helgu um að hún sæji um List án landamæra á Borganesi þetta 

árið og ég gæti talað við Smára Jónsson eða einhvern í Fjöliðjunni. Ég er búin að fá verk frá 

Smára og svo sendi ég póst á Áslaugu sem er að vinna í Fjöliðjunni og spurði hana hvort hún 

ætti verk á sýninguna. Áslaug svaraði að hún ætti eitt glerlistaverk af Akrafjallinu og væri til í 

að lána það, ég fer til hennar á morgun og skoða það. Sendi líka tölvupóst á Guðbrand um 

hvort ég þyrfti að búa til samning fyrir listamennina að skrifa undir. 
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7. mars: Fór niður á listasetur Kirkjuhvol og skoðaði listaverkin sem eru þar. Ég valdi þrjá 

listamenn og þrjú verk sem ég ætla að hafa á sýningunni. Jóhanna ætlaði að senda mér 

upplýsingar og myndir af verkunum í tölvupósti. 

Fór til Áslaugar og skoðaði listaverk sem hún hefur gert og valdi eitt verk. 

Fékk tölvupóst frá Jóhönnu með myndir af verkum og upplýsingar. 

8. mars 

Fór í heimildaöflun um Sólveigu Eggerz því listasafn Akraness hafði engar heimildir um 

hana. 

10. mars 

Sendi skilaboð á vefsíðu leirlistafélagsins hvort þau ættu leirlistaverk af Akrafjallinu. 

Datt í hug að hafa eitt erlent verk á sýningunni. 

11 mars 

Margrét sem sér um Listahátíðina List án landamæra hringdi í mig og vildi fá upplýsingar um 

sýninguna og mynd til að setja í bækling þeirra fyrir hátíðina í ár. Ég sendi henni upplýsingar 

og fjórar myndir til að velja úr. 

Ég sendi tölvupóst á Önnu Leif og spurði hvort það væri í lagi að sýningin stæði til 26. maí og 

sýningaropnun 4 maí kl 15. Hún sendi tilbaka að það væri í lagi. 

Ég tók ljósmynd af ljósmynd sem verður á sýningunni með fígúrum (listamönnum) sem 

verður auglýsingin fyrir sýninguna. 

12mars 

Ég hafði samband aftur við Friðþjóf og Bjarna Þór og ítrekaði að ég þyrfti að fá myndir af 

verkunum sem þeir ætluðu að lána á sýninguna. 

Hef ákveðið að bæta við tveim listaverkum á sýninguna, tölvugrafík og verk eftir erlendan 

listamann. 

13mars 

Ása sendi mér upplýsingar um ljósmyndina sína og sendi mér mynd af henni. 



83 
 

Bjarni Þór hafði samband og sagðist ætla að gera mynd fyrir sýninguna en vildi vita hversu 

stór hún ætti að vera, ég sagði það vera valfrjálst. 

Ég talaði við Hallgrím Óskarsson og hann sagðist ætla að gera fyrir mig verk á sýninguna, 

tölvugrafík (photoshop). 

Ég sendi skilaboð til Elenu Kozlovu og spurði hana um sýninguna sem hún tók þátt í 

Innflytjendur á Vesturlandi sýna listaverk sín og spurðist fyrir um hvort hún ætti verk af 

Akrafjallinu. 

14. mars 

Ég sendi á Josefina Morell sömu fyrirspurn um verk.  

15 mars 

Josefina svaraði að hún hafi ekki gert verk af Akrafjalli en væri alltaf á leiðinni til þess og ég 

hvatti hana til þess og ef hún myndi klára það fyrir sýninguna þá væri ég til í að fá verkið 

lánað.  

Fékk senda tölvugrafík myndina frá Hallgrími en ég gat ekki opnað hana í tölvunni minni 

þannig að ég sendi á hann tilbaka um að senda mér hana í öðru forriti.  

Ég talaði við Erlu sem ætlaði að taka mynd af Akrafjallinu fyrir mig sem ég set á 

veggspjaldið. 

17.mars  

Sendi Pauline Mccharty skilaboð. 

18. mars  

Pauline svaraði að hún væri ekki að gera verk af Akrafjallinu en hún vissi af því að Elena væri 

búin að gera það og ég gæti hitt á hana á kaffi ást og spurt hana.  

Ég fékk tölvupóst frá Margréti frá List án Landamæra og hún sendi mér textann við 

auglýsinguna til að spyrja hvort hún væri í lagi og það var hún. 

Vann í greinagerðinni við að raða köflum. 
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Ég sendi Björn Inga Finsen skilaboð um hvort hann gæti tekið að sér að þýða sögurnar yfir á 

ensku. (Jón Allans benti mér á hann). 

Björn svaraði að hann væri ekki að þýða yfir á ensku. Leitin að þýðanda stendur enn.. 

Ég sendi tölvupóst á markmal@markmal.is og spurðist fyrir um þýðingar á texta og hvað það 

kostaði. 

19. mars 

Ég fékk tölvupóst tibaka frá markmal.is og þýðingin myndi kosta 56.000 kr. Það er of dýrt 

fyrir kostnaðaráætlun og ætla ég að halda áfram að leita að þýðanda. 

21. mars 

Málstofa. Ákveðið að hafa næstu málstofu 18 apríl.  

22. mars 

Færa heimildir í footnotes. Sendi Tinnu vinkonu minni sem er í mastersnámi í ensku í 

Álarborgarháskóla í Danmörku hvort hún gæti þýtt fyrir mig textann á sýninguna. Tinna 

svaraði um hæl og tók að sér verkefnið. Ég á að senda textann til hennar á 

tinna0111@gmail.com 

Textinn sem verður á veggspjöldunum er komin í þýðingu. 

Lauk við gerð auglýsingar og fór yfir alla ritgerðina áður en ég sendi Guðbrandi hana til 

yfirlestrar. Spurði hann um uppsetningu greinagerðarinnar. 

26. mars 

Fékk svar frá Guðbrandi, honum leist mjög vel á greinagerðina og sagði að uppsetning 

ritgerðarinnar væri ruglandi, þyrfti að hafa fræðilega dæmið fyrst og svo skýrluna í seinni 

parti. Hann ætlaði að kíkja betur yfir þetta og senda mér svo. Ég sendi honum líka 

auglýsinguna fyrir sýninguna til að kíkja á fyrir mig 

27. mars 

Fór niður á Kaffi ást og talaði við Elenu og hún sýndi mér myndirnar sem hún hefur gert af 

Akrafjalli og ég valdi eina mynd á sýninguna.  

mailto:markmal@markmal.is
mailto:tinna0111@gmail.com
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28. mars 

Ég fékk verkið frá Ragnheiði og á eftir að innramma það og taka mynd af því. 

29 .mars 

Ég hafði samband við Baldvin listamann og hann kemur til landsins annað kvöld og við 

verðum í sambandi þegar hann er kominn. 

31. mars 

Ég fékk greinagerðina tilbaka frá Guðbrandi með ummælum og tillögum til betrumbætingar.  

Apríl 

2. apríl 

Ég fór eftir ábendingunum frá Guðbrandi um auglýsinguna og breytti aðeins auglýsingunni og 

sendi til Önnu Leif í dag til að hún geti sent auglýsinguna af stað.  

3. apríl 

Ég fór til Rvk á bókhlöðuna og náði í heimildir um sýningargerð, miðlun og söfn. Baldvin 

hafði samband og sagði að verkið væri nánast tilbúið. Fékk svar frá Önnu Leif og hún spurði 

hvort það væri villa í fyrirsögninni en svo var ekki því ég vil hafa talmálið skrifað. 

4.apríl 

Baldvin listamður hringdi í mig og sagðist vera upp á safnasvæði og væri búin að gera 

skúlptúra úr gifsi sem hann vildi hafa í miðjum salnum eða í öðru hvoru horninu inn í L-

unum. Einnig vildi hann að lýsingin yrði ekki svona sterk. Hann gerði þrjá skúlptúra og hann 

ætlaði að leyfa börnum að mála einn og eldra fólki á dvalarheimili að mála annan. Hann bað 

líka um að fá sirka 5000 kr í pensilkaup og ég nota styrkinn til þess. Við ákváðum að hittast í 

næstu viku þar sem ég myndi taka við verkinu því hann fer aftur til Belgíu og verður ekki við 

sýningaropnun. 

5. apríl 

Ég sendi Önnu Leif póst um boðsmiða, hvort það yrði frítt á sýningaropnun fyrir almenning 

og hvort þeir sem fá boðsmiða fái að koma hvenær sem er á sýninguna. 



86 
 

Anna Leif svaraði um hæl og sagði að það væri frítt á sýninguna mína ef fók ætlaði bara að 

sjá hana. Þannig að ég þarf ekki að gera sér boðsmiða heldur bara prenta út auglýsinguna og 

hafa hana minni til að láta listamenn og annað fólk fá. 

Ég sendi líka á Baldvin fyrirspurn varðandi listaverkið , lýsingu á því og mynd og upplýsingar 

um hann sjálfan. 

Baldvin ætlaði að láta mig fá upplýsingar. 

6. apríl 

Vann við uppsetningu á greinagerð og las mér til í designing exhibitions sem Guðbrandur 

mælti með. 

7. apríl 

Uppsetning á greinagerð orðin klár. Vann að myndgreiningu listaverkanna. 

8. apríl 

Fékk þýðingu á textanum á ensku frá Tinnu sem á að fara á veggspjöld og er mjög ánægð með 

útkomuna. 

Fór á bókasafn Akranesar og las í íslenskri listasögu (öll bindin) allt sem viðkemur 

listaverkunum sem verða á sýningunni. Ég verð að gera allt á bókasafninu varðandi þessar 

bækur því þær eru ekki til útláns. 

9. apríl 

Fór á bókasafnið og gluggaði þar í íslenska listasögu (öll bindin) og vann í myndgreiningu 

listaverkanna með því. 

Baldvin sendi mér upplýsingar um sig og verkið en getur ekki sent mér mynd fyrr en verkið 

verður tilbúið. 

10. apríl 

Ég hringdi í Friðþjóf og ítrekaði að fá myndir af ljósmyndunum sem hann ætlaði að lána á 

sýninguna. Hann var búin að gleyma mér en hann ætlaði að láta mig fá þær á morgun, 

innrammaðar og allt. Ég á að hafa samband við hann á morgun. 
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Vann í greinagerð. 

11. apríl 

Hafði samband við Friðþjóf og fór og sótti myndirnar og lét hann skrifa undir eyðublað vegna 

láns á ljósmyndum á sýninguna. 

Vann í greinagerð. 

12. apríl 

Ítrekaði við Bjarna Þór um listaverkið. Það er eina verkið sem ég á eftir að fá að sjá eða 

ljósmynd af. 

Vann í greinagerð. 

13. apríl 

Hitti Baldvin listamann upp á Safnasvæði og við skoðuðum salinn og ég sýndi honum staðinn 

sem hans listaverk myndi vera og hann var sáttur. Hann afhenti mér verkið en sagðist eiga 

annað verk af Akrafjallinu og ég þáði að hafa það líka. 

Vann í greinagerðinni. 

14 apríl 

Vann í greinagerðinni. Uppsetning og lagfæring á texta. 

15. apríl 

Yfirfarið yfir greinagerðina áður en ég skilaði lokaskilum til leiðbeinanda. Heildstætt uppkast 

af greinagerð. 

Baldvin kom með hitt listaverkið sitt og skrifaði undir eyðublaðið um lán á verkum á 

sýninguna. 

19-22 apríl 

Hönnun veggspjalda, hafði samband við Bjarna Þór sem er enn að vinna að verkinu. 

Endurgerði inngangstextann í sýningarskránni. 

23. apríl 
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Guðbrandur hringdi og sagði textann í sýningarskrá vera fínan en ég þyrfti að stytta hann fyrir 

prentun. 

24. apríl 

Prentsmiðjan sem ég var búin að semja við er víst hætt störfum og þá verð ég að semja við 

aðra prentsmiðju. Sendi Smára Jónssyni um hvar og hvenær ég gæti náð í verkið. Fór upp á 

safnasvæði og teiknaði upp sýningarsvæðið aftur og breytti og betrumbætti og fór með 

listaverk upp á safn í leiðinni. 

25. apríl 

Guðbrandur hringdi og spurði um sýningarskránna og hvernig gengi.  

26. apríl 

Fór í prentsmiðju Vesturlands og fékk þar tilboð í allt efnið sem ég þarf að prenta. 

Auglýsingar og boðsmiðar fóru í prent og verða tilbúnir á mánudag. Sýningarskráin á að vera 

tilbúin í prent á þriðjudag. Ég er búin að stytta sýningarskránna og sendi hana á Guðbrand til 

yfirlestrar.  

27. apríl 

Bjarni þór hefur lokið við myndina sína og ætlaði að senda mér mynd af henni. Það mátti ekki 

seinna vera. Myndgreindi hana og lagfærði textann í sýningarskránni því Guðbrandur sendi 

mér hana tilbaka til að lagfæra og senda hana síðan í prófarkalestur. Ég sendi email á 

profarkalesarinn.bloggar.is og spurði hvort hann gæti farið yfir textann með litlum fyrirvara.   

28. apríl 

Prófarkalesarinn sendi tilbaka að hann gæti það og ég ætti að senda textann til hans á morgun. 

Lokahönd við vinnslu veggspjalda og nafnspjalda við hvert listaverk.  

Las upp hljóðupptökur og setti inn á spilarana. 

29. apríl 

Fór með verkið hennar Ragnheiðar í römmun. Náði í boðsmiða og auglýsingaspjöld úr prenti 

og lét upp í helstu verslanir og stofnanir. Fór á bókasafnið og lagði lokahönd á 

sýningarskránna áður en hún fór í prófarkalestur um kvöldið. Fór til Elenu og náði í verkið 
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hennar og fékk upplýsingar hjá henni um hvenær og hvar hún sé fædd og hvenær hún flutti til 

Íslands. 

30. apríl 

Fór með sýningarskránna og veggspjöld í prent. Náði í verkið til Áslaugar og verkið hennar 

Ragnheiðar úr römmun. Sá villu í sýningarskránni  í nafni eins listamannsins, ég sendi því 

tölvupóst á prentmet og sagði frá villunni sem yrði að leiðrétta áður en skráin færi í prent. 

1. maí 

Fór í Kirkjuhvol listasetur og náði í verkin þar og fór með upp á Safnasvæði. Náði í verkið 

til Smára upp á Safnasvæði. Náði í verkið hennar Ragnheiðar úr innrömmun og fór með 

upp á Safnasvæðið. Fór með skúlptúrinn hans Baldvins og ljósmyndina hennar Ásu upp á 

Safnasvæði. Fór niður á Kaffi ást og lét Elenu skrifa undir. Fór yfir greinagerð. 

 Smári Jónsson Reynigrund s: 845-1820 

 Bjarni Þór s 857-2648 og 849-6977 

 Kirkjuhvol listasetur Sólveig, Hrönn og Sveinn  

 

2. maí 

Fór í Kirkjuhvol listasetur og náði í verkin þar og fór með upp á Safnasvæði. Eitt verkið 

var í geymslu í Bókasafni Akraness og þurfti ég því að ná í það þangað. Fór niður á Kaffi 

ást og lét Elenu skrifa undir. Náði í verkið hans Bjarna Þórs og fór með það upp á 

Safnasvæði. Verslaði mp3 spilara og heyrnatól í hljómsýn og svo keypti ég liti, penna, 

yddara, blýanta, vaxliti og gestabók. Var uppi á Safnasvæði að raða upp verkum og setja 

upp hljóðstöðvarnar og hengja upp veggspjöldin. Gerði síðan tölvugrafík verkið tilbúið í 

réttu forriti til að fara í skjávarpann. Fór yfir greinagerð og setti hluta af henni í yfirlestur. 

3. maí 

Fór niður í listasetur og fékk þar þrjá stöpla til að láta skúlptúrana og glerlistaverkið á. Fór 

upp á safnasvæði og setti upp öll listaverkin og hengdi veggspjöldin og gerði allt til fyrir 

sýninguna.  

4. maí 

Opnun sýningar. Fór og setti dúka á borð og límdi niður snúruna frá tölvunni og hellti í 

glös fyrir gesti. 
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Vann í greinagerð. 

5. maí 

Fór upp á Safnasvæði og lét spilarana aftur á sinn stað því það þurfti að setja 

hljóðupptökurnar aftur inn því einn gestanna tók upp hljóðupptöku sjálfur óvart. 

Lokavinnsla í greinagerð. 

6. maí 

Skiladagur greinagerðar. Prentuð í fjórum eintökum í Háskólaprent og skiluð. 

 

 

16. Sýningarskrá  

 

Sýningarskráin er í plastvasa aftan í greinagerðinni. 

 

                                                           
 


