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ÞAKKIR

Fjölmargir eiga þakkir skilið fyrir ómetanlega aðstoð af ýmsu tagi við undirbúning 
og uppsetningu yfirlits- og sérsýningar Söguseturs íslenska hestsins, sem varð til 
þess að Sögusetrið var formlega opnað fyrir almenningi. 

Styrktaraðilar sýninganna fá góðar þakkir, þ.e. Vaxtarsamningur Norðurlands 
vestra, Menningarráð Norðurlands vestra, Menningarsjóður Kaupfélags Skag-
firðinga, Náttúruverndarsjóður Pálma Jónssonar og Íslandspóstur. Auk þess veittu 
menntamálaráðuneytið, landbúnaðarráðuneytið og Sveitarfélagið Skagafjörður fé 
til uppbyggingar og rekstrar. Fá þessir aðilar góðar þakkir fyrir. Þá vil ég þakka 
starfsmönnum Verkfræðistofunnar Stoðar á Sauðárkróki, sem og iðnaðarmönnum 
frá Trésmíðaverkstæðinu Borg, Rafmagnsverkstæði Kaupfélags Skagfirðinga og JG- 
lögnum fyrir ánægjulegt samstarf. Allir þessir aðilar lögðust á eitt og unnu hratt og 
vel, svo opna mætti Sögusetrið á tilsettum tíma. Þá veittu öll fyrirtækin Sögusetrinu 
afslátt af sinni vinnu og fá þau þakkir fyrir. Árni Páll Jóhansson leikmyndahönnuður 
fær þakkir fyrir frábæra vinnu og gott samstarf. Sömuleiðis Steingrímur Þorvalds-
son leikmyndamálari og Ólafur Ingimundarson (Lói). Allir þessir þrír leikmyn-
dasérfræðingar unnu sitt starf af mikilli fagmennsku, ráðsnilli og dugnaði. Þá ber 
að þakka helstu samstarfsaðilum Sögusetursins, Hólaskóla og Byggðasafni Skag-
firðinga, kærlega fyrir þeirra framlag. Hólaskóli útvegaði Sögusetrinu húsnæði og 
Byggðasafn Skagfirðinga lánaði muni á sýninguna. Sérstakar þakkir fær þó Sigríður 
Sigurðardóttir safnstjóri Byggðasafnsins. Að lokum vil ég þakka sérstaklega starfs-
fólki, sveitungum, ættingjum, vinum og fleira góðu fólk sem lagði uppbyggingunni 
lið með sjálfboðavinnu, ómetanlegum gjöfum og einstakri velvild.



ÁGRIP

Greinargerð þessi er fræðilegur hluti meistaraverkefnis míns í hagnýtri 
menningarmiðlun við Háskóla Íslands. Hún fjallar um aðdraganda, hugmyndafræði, 
uppsetningu og miðlunarleiðir yfirlits- og sérsýningar Söguseturs íslenska hestsins 
sem opnaðar voru 14. ágúst 2010. Þar með var Sögusetrið opnað formlega fyrir 
gestum og gangandi.

Á fyrstu síðum greinargerðarinnar er stiklað á stóru í nokkuð löngum aðdraganda 
að uppsetningu sýninganna þar sem brekkurnar voru ekki allar niður í móti. 
Aðaláhersla er þó lögð á að skýra hugmyndafræði, greina frá uppsetningu og 
miðlunarleiðum við gerð yfirlitssýningarinnar sem ber yfirskriftina Íslenski 
hesturinn. Sýningin er fyrsti áfangi af þremur í uppsetningu yfirlitssýningar seturs-
ins um íslenska hestinn. Sérsýningin sem síðan er gerð grein fyrir er ljósmynda- og 
myndbandssýning undir yfirskriftinni Hesturinn í náttúru Íslands. Rýmið sem 
yfirlitssýningin fær umfram sérsýninguna í þessari greinargerð skýrist af því að 
hún er langtum viðameiri, komin til að vera og við hana miðaðist margt í upp-
byggingu Sögusetursins árin á undan. Höfundur greinargerðar þessarar starfaði 
sem forstöðumaður Söguseturs íslenska hestsins á árunum 2006 til 2011. 

Hér verður því rakið í grófum dráttum ferðalagið að uppsetningu sýninganna, fram 
að opnun þeirra, sem frá upphafi  var eitt mikilvægasta markmiðið í fjölbreyttu 
starfi Sögusetursins. Ítarlegar verður þó drepið niður í þann hluta leiðangurins sem 
fór fram sumarið 2010 þegar sýningarnar voru settar upp. Á þessari löngu vegferð 
sem hófst vorið 2006 voru hvort tveggja hindranir og sætir sigrar.
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1. INNGANGUR

Meistaraverkefni mitt í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands er tvíþætt. 
Annars vegar er um að ræða yfirlitssýningu og sérsýningu er ég setti upp á Sögu-
setri íslenska hestsins að Hólum í Hjaltadal en þær voru forsenda fyrir opnun 
setursins. Hins vegar sú greinargerð sem hér fer á eftir og fjallar um ferðalagið að 
opnun Sögusetursins, þ.e.a.s. hvernig sýningarnar urðu til. Höfundur þessa 
meistaraverkefnis starfaði sem forstöðumaður við Sögusetur íslenska hestsins frá 
því undirbúningur sýninganna hófst og þar til þær voru opnaðar. Um var að ræða 
fjögurra ára ferli á tímabilinu 2006 til 2010.

Í greinargerðinni fær yfirlitssýningin mun meira vægi en sérsýningin, enda er 
hún komin til að vera og að baki henni langtum lengra undirbúningsferli og vinna. 

Yfirlitssýningin nefndist Íslenski hesturinn og er fyrsti áfangi af þremur í fas-
tri sýningu Sögusetursins og fjallar um sögu hestins frá landnámi til vorra daga. 
Í þessum fyrsta áfanga er fjallað um hlutverk hestsins í atvinnuháttum, þjóðlífi 
og menningu Íslendinga á tímabilinu 1900 til 1950. Sögusetrið mun síðar stækka 
sýninguna og ráðast í uppsetningu á öðrum og þriðja áfanga. Þeir eru því ekki til 
umfjöllunar hér.

Sérsýningin er tímabundin ljósmynda- og myndbandssýning sem nefnist 
Hesturinn í náttúru Íslands. Hún fjallar um órjúfanleg tengsl íslenska hestsins við 
nátttúru landsins. Ætlunin er að skipta sérsýningunum reglulega út fyrir nýjar. Þær 
eru meðal annars hugsaðar til að skapa grundvöll fyrir fræða- og listamenn til að 
kynna afrakstur verka sinna. Markmiðið er að miðla tímabundið en með 
fjölbreyttum hætti einstökum þáttum úr sögu hestsins og hvetja þannig almenning 
til að heimsækja Sögusetrið reglulega. 

Markmið sýninganna er upplifun, fræðsla og fagmennska. Ætlunin er að gestur-
inn upplifi sögu hestsins og veigamikið hlutverk hans í þjóðlífi Íslendinga í gegnum 
fjölbreytta miðlun, sem byggir á fagmennsku og vönduðum efnistökum. 

Markmið greinagerðarinnar er að rekja ferðalagið að sýningunum, sem oft var 
hlykkjótt en, fara þurfti. Leiðangurinn hefst árið 2006 og lýkur með langþráðri 
opnun á Söguseturinu og sýningum þess. Megináhersla er þó lögð á seinni hluta 
ferðalagsins, sérstaklega á uppsetningu sýninganna sumarið 2010. 

Greinargerðin skiptist í þrjá meginkafla, auk inngangs, sem er fyrsti kafli og 
lokaorð sem er fimmti kafli. Lokakaflar greinagerðarinnar eru síðan heimilda- og 
myndaskrá, auk viðauka aftast.

Í öðrum kafla er fjallað um aðdraganda og forsendur að sýningunum. Í honum 
er Sögusetur íslenska hestins, sem stendur á bak við sýningarnar, kynnt til 
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sögunnar. Gerð er grein fyrir stöðu þess árið 2006, þegar uppbygging sýninganna 
hófst. Ákveðnar forsendur þurftu að vera til staðar til að byggja þær upp. Þær voru 
að tryggja rekstur Sögusetursins, byggja upp trúverðugleika og treysta innviði 
Setursins auk þess sem brýnt var að fá sýningarhúsnæði sem fyrst. Biðin eftir 
sýningarhúsnæði varð mun lengri en í upphafi var gert ráð fyrir. Það kom sér illa 
fyrir Sögusetrið þar sem flestir hafa þær væntingar til safna og setra að þau bjóði 
upp á fastar sýningar. Á meðan ekkert var húsnæðið reyndi á forstöðumann að fara 
aðrar leiðir til að skapa tiltrú á Setrinu, festa það í sessi og tryggja þannig rekstur 
þess. Í kaflanum er fjallað um þær leiðir sem farnar voru og áttu eftir að skapa
 réttar forsendur fyrir uppbyggingu viðamikillar yfirlitssýningar, sérsýningar og 
formlegri opnun á Sögusetri íslenska hestsins. Í næstu köflum á eftir heldur ferða-
lagið áfram. 

Í þriðja kafla er gerð grein fyrir undirbúningi sýninganna, hugmyndafræðinni 
sem byggt var á og þeim þáttum sem réðu ákvörðun um efnistök og miðlun. Þá er 
komið inn á þær hindranir sem urðu á veginum og hvernig brugðist var við þeim.

Í fjórða kafla og síðasta meginkafla greinargerðarinnar, er síðan sagt frá 
endurgerð sýningarhúsnæðis og uppsetningu sýninganna. Í fyrri hlutanum er hús-

næðinu lýst og framkvæmdum við endurbæturnar. Þannig er leitast við að varpa 
ljósi á, líkt og í fyrri köflum, þá miklu vinnu sem oft liggur á bak við uppsetningu 
sýninga en færri gera sér grein fyrir. Í síðari hluta kaflans er gerð ítarleg grein fyrir 
uppsetningu sýninganna. Til að rekja og lýsa ferlinu sem best er að miklum hluta 
til stuðst við ljósmyndir. Þær hjálpa mjög til við að lýsa hvernig sýning verður til að 
loknu löngu undirbúningsferli. Yfirlitssýningunni er skipt niður í ólík þemu og fær 
hvert þeirra sérstakan undirkafla. Þar er í stuttu máli greint frá efni hvers þema og 
síðan rakið í máli og myndum uppsetning þess. Alls eru í greinargerðinni um 220 
ljósmyndir og skýringamyndir. 

Heildarfjármagn til rekstrarársins 2010 og sýningarinnar var um 20 milljónir 
og ekki stóð til að stofna til skulda. Hverja krónu þurfti því helst að nýta tvisvar 
og beita mikill útsjónarsemi í allri uppbyggingunni. Það var mikil áskorun enda 
orðspor sýninga mikilvægt og ljóst var að aðeins yrði ein „frumsýning“.  
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2. UNDANFARI SÝNINGANNA
2.1. Sögusetur íslenska hestsins

Sögusetur íslenska hestsins var stofnað á Hólum í Hjaltadal árið 2001 af Byggðasafni 
Skagfirðinga, Hólaskóla og Hestamiðstöð Íslands, en Hestamiðstöðin var tímabundið 
verkefni á vegum landbúnaðarráðuneytisins. Sögusetrinu var ákveðið það hlutverk að 
vera alþjóðleg miðstöð þekkingar og fræðslu um sögu íslenska hestsins. Skagafjörður 
þótti góður staður fyrir setrið, enda á svæðið sér langa sögu sem þekktasta hrossaræk-
tarhérað landsins og þangað má rekja ættir meirihluta íslenska hrossastofnsins.1 Þá 
er Háskólinn á Hólum opinber miðstöð menntunar og rannsókna á sviði hrossaræktar, 
tamninga, reiðmennsku og reiðkennslu á Íslandi.2

Árið 2002 var ráðinn forstöðumaður við Sögusetrið og starfaði hann í tvö ár. Þá varð 
tveggja ára hlé á starfseminni. Skrifstofa Sögusetursins tók að nýju til starfa um mið-
jan apríl 2006. Þá var Arna Björg Bjarnadóttir, höfundur þessarar greinagerðar, ráðin 
forstöðumaður. Hún starfaði á Sögusetrinu fram í ársbyrjun 2011.

Á árinu 2006 miðaðist starfsemi setursins við að tryggja framtíð þess en fjármagn 
til rekstursins var eingöngu tryggt út það ár. Fram að þeim tíma hafði rekstrarfé nær 

1 Löngum hefur verið talað um að helstu ættfeður og ættmæður  íslenska hrossastofnsins eigi ættir að 
rekja til Skagafjarðar. Dr. Ágúst Sigurðsson, rektor við Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri, og Þorvaldur 
Kristjánsson doktorsnemi við sama skóla gerðu á þessu tölfræðilega rannsókn sem Ágúst greindi frá í erin-
di á ráðstefnu sem Sögusetrið stóð fyrir árið 2009 um Sauðárkrókshrossin. Þar kom m.a. fram að 99% allra 
folalda sem fædd voru árið 2007 ættu ættir að rekja til Sörla 71 frá Svaðastöðum sem var fæddur 1916. 
2 Hólaskóli, vefslóð: holar.is > Hestafræðideild, 19. mars 2013.

Í upphafi voru eftirfarandi markmið sett um hlutverk og starf Sögusetursins:

Að koma upp fastri yfirlitssýningu um sögu íslenska hestsins að Hólum í Hjaltadal.

Að koma upp veglegu heimildasafni sem varðveitir minjar, skjöl, hljóðritanir, ljós-
myndir og hvers konar upplýsingar er varða íslenska hestinn og gera það aðgengi-
legt almenningi.

Að vinna að rannsóknum á sögu, gerð og eiginleikum íslenska hestsins.

Að setja upp sérsýningar innanlands og utan.

Að standa fyrir fræðslu af ýmsu tagi, svo sem málþingum, fyrirlestrum, námskeiðum 
og útgáfustarfsemi.

Að stuðla að samstarfi á milli áhugafólks, ræktenda, stofnana og annarra aðila sem 
tengjast íslenska hestinum, bæði hérlendis og erlendis.

„Markmið Söguseturs íslenska hestsins“. [Úr stafrænum gögnum Söguseturs íslenska hestsins, ártal 
vantar]
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eingöngu komið frá Hestamiðstöð Íslands, en þegar þar var komið við sögu hafði verke-
fnið verið lagt niður og því ekki frekari fjármuna að vænta frá því. Í fyrsta lagi var því 
brýnast að afla fjár til rekstrarársins 2007, en helst að fá samning við ríkisvaldið til 
lengri tíma. Í öðru lagi var áríðandi að finna setrinu heppilegt rekstrarform og gera það 
þannig að sjálfstæðri einingu. Í þriðja lagi var nauðsynlegt að kynna starfsemi og fram-
tíðarmarkmið setursins fyrir hinu opinbera, atvinnugreinafélögum hrossaræktar og 
hestamennsku, sem og almenningi með það fyrir augum að styrkja stoðir og framtíðar-
markmið þess frekar.3

2.2. Boltinn fer að rúlla

Vorið 2006 var Landsmót hestamanna framundan og besti vettvangurinn til að koma 
Sögusetrinu á framfæri og mynda tengslanet við atvinnugreinar hestamennskunnar. Mó-
tin sækja á milli 12 og 15 þúsund manns, svo mikið var í húfi að Sögusetrið gæti komið 
þar fram með kynningu eða sýningu af einhverju tagi. Sá böggull fylgdi þó skammrifi 
að nánast ekkert fjármagn var aflögu til að leigja þar bás og setja upp sýningu. Á sama 
tíma voru atvinnugreinafélög hestamennskunnar og stoðstofnanir þeirra með hugmyn-
3 Arna Björg Bjarnadóttir. Ársskýrsla Söguseturs íslenska hestsins 2006, bls. 3.

Fyrstu dagarnir í starfi

Ég fékk skrifstofu á annarri hæð í Hólaskóla. Í gögnum frá forvera mínum í starfi 
fann ég áður upptalin markmið Sögusetursins. Mitt fyrsta verk var að prenta þau 
út og og hengja upp á vegg. Ég leit á þau á nánast hverjum degi næstu árin og öll 
verkefni setursins tóku mið af þeim. 
 Fyrir lá að Sögusetrið fengi glæsilegan sýningarsal í Menningarhúsi sem 
Björgólfur Guðmundsson og fleiri fjársterkir aðilar hugðust reisa Hólum. Fyrir 
mér lá að sannfæra ákveðna alþingismenn og sveitarstjórnarfólk í Skagafirði 
um mikilvægi Söguseturs um íslenska hestinn til að afla fjár til sýningarinnar 
og tryggja rekstur setursins. Ég setti mig fljótlega í samband við Einar Odd 
Kristjánsson, þáverandi formann fjárlaganefndar Alþingis, og átti við hann góð 
samskipti. Strax á vordögum átti ég einnig fund með Guðna Ágústssyni sem þá var 
landbúnaðarráðherra. Ég lýsti áformum mínum um uppbyggingu Sögusetursins 
og sýningu þess af mikilli ástríðu af mikilli ástríðu fyrir Guðna og aðstoðarmanni 
hans. Ég reyndi að gera honum grein fyrir hversu mikilvægt væri að gera 
samstarfssamning til þriggja eða fimm ára við fjögur ráðuneyti sem Sögusetrið 
gæti heyrt efnislega undir. Jafnframt að á meðan það væri í ferli yrði gert ráð fyrir 
fjárframlagi til Sögusetursins frá landbúnaðarráðuneytinu á næstu fjárlögum. Ég 
frétti síðar, eftir óáreiðanlegum heimildum þó, að Guðni teldi mig fremur blauta á 
bak við eyrun. Ég gafst þó ekki upp á honum. Ég hafði einnig samband við Geir H. 
Haarde þáverandi forsætisráðherra, varðandi möguleika á langtímasamningi. Hann 
kvað þann möguleika ekki færan. Þegar ég fór að kynnast stjórnsýslunni betur 
komst ég að því að samstarf á milli ráðuneytanna væri takmarkað og því skyldi ég 
ekki veðja á þann hest.
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dir um að koma upp sameiginlegum bás á 
landsmótssvæðinu og kynna þar starfsemi 
sína. Forstöðumaður Sögusetursins hafði 
samband við þessa aðila og samþykkt var 
að Setrið fengi að vera með í básnum. Lítið 
gerðist þó í verkefninu og alltaf styttist í 
landsmót, en forsvarsmenn þessara félaga 
og stofnana voru allir í annarri vinnu og 
höfðu því nóg á sinni könnu. 

Svo fór að forstöðumaður Sögusetur-
sins var fenginn til að vera framkvæm-
dastjóri yfir verkefninu. Hann lagði til að á 
móti fengi Sögusetrið frítt svæði á básnum, 
sem var samþykkt. Hann lagði einnig til að 
hinn sameiginlegi bás fengi yfirskriftina Íslenska hestatorgið. Básnum var síðan úthlutað 
svæði á besta stað í markaðstjaldi á mótinu. Á torginu kynntu þátttakendur starfsemi 
sína, auk þess sem boðið var upp á lifandi dagskrá alla dagana sem fékk góða athygli 
landsmótsgesta og fjölmiðla. Að sjálfsögðu var Guðni Ágústsson fenginn til að opna tor-
gið formlega. Íslenska hestatorgið heppnaðist afar vel. Samstarfsaðilar ákváðu að gera 
verkefnið að sameiginlegu kynningar- og markaðsátaki. Í því fólst að Íslenska hestatorgið 
yrði sett upp á öllum landsmótum og heimsmeistaramótum. Það hefur gengið eftir allt 
fram á þennan dag.

Ágætlega tókst að koma Sögusetrinu á framfæri á landsmótinu. Við lok árs hlaut 
Sögusetrið stuðning frá Alþingi af fjárlagalið landbúnaðarráðuneytisins og frá Sveitarfé-
laginu Skagafirði sem tryggði rekstur þess árið 2007. 

Mynd 1. Samstarfsaðilar skrifuðu undir samning á opnunarhátíð Íslenska hestatorgsins um að halda áfram 
sameiginlegu markaðs- og kynningarátaki á stórmótum hérlendis sem erlendis.

Hestatorgið leið að ráðherra

„Mér var ljóst að trúlega hefði 
ekki tekist að sannfæra Guðna um 
ágæti mitt né Sögusetursins. Ég 
varð því að finna leið, því ljóst var 
að ef Sögusetrið ætti að komast 
á fjárlög yrði ráðherra að fá trú á 
verkefninu. Auðsætt var að mestu 
möguleikarnir á fjármagni voru frá 
landbúnaðarráðuneytinu, enda heyrði 
Hólaskóli þá enn undir ráðuneytið og 
áður hafði fjármagn til Sögusetursins 
komið í gegnum Hestamiðstöð Íslands 
sem var verkefni ráðuneytisins.“
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Mynd 2. Hluti af sýningu Söguseturs 
íslenska hestsins:  Veggspjaldasýning 
með yfirskriftinni Hestur í þágu þjóðar. 
Að landsmóti loknu var sýningin sett 
upp í anddyri Hólaskóla.

Mynd 3. Íslenska hestatorgið og þar 
með Sögusetrið hlaut ágæta athygli í 
fjölmiðlum. Á myndinni eru Kristin Guð-
nason, formaður Félags hrossabænda og 
Arna Björg Bjarnadóttir, forstöðumaður 
Söguseturs íslenska hestsins í viðtali hjá 
Sjónvarpinu.

Mynd 4. Bás Íslenska hestatorgsins.
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2.3. Ferðalagið að markmiðinu

Framlagið sem Sögusetrið fékk frá ríki og Sveitarfélaginu Skagafirði árið 2007 og 
næstu ár á eftir tryggði rekstur setursins ár hvert. Jafnframt var sótt um verkefna-
styrki í fjölmarga sjóði og var árangurinn prýðilegur. Strax í upphafi var ákveðið að 
stofna ekki til skulda og að uppbyggingin réðist af því fjármagni sem setrið aflaði.

Hið glæsilega húsnæði sem rísa átti á Hólum og meðal annars hýsa sýningu 
Sögusetursins var handan við hornið og því spennandi tímar framundan. Svo lengi 
sem ekki var nákvæmlega vitað hvenær framkvæmdir hæfust eða húsið yrði til-
búið gat Sögusetrið reyndar ekki sótt um styrki fyrir sýningu eða kynnt hana með 
formlegum hætti. Það hefði verið ótrúverðugt. Á meðan beðið var eftir húsnæðinu 
var ljóst að Sögusetrið yrði að halda sér á floti með öðrum hætti, en starfa þó eftir 
markmiðunum með það í huga að byggja undir sýninguna. Sögusetrið varð að vera 
áberandi til að fá meira fjármagn. Skapa varð ný verkefni sem hefðu það mikla 
sérstöðu að hún myndi veita þeim ókeypis kynningu í fjölmiðlum og halda þannig 
nafni setursins á lofti. Næstu ár urðu til hugmyndir að ýmsum verkefnum sem hrint 
var í framkvæmd og náðu athygli fjárveitingavaldsins og almennings. Mörg þessara 
verkefna voru í raun nokkurs konar forathugun á áhuga almennings fyrir ýmsum 
þáttum í sögu hestsins og á ólíkum miðlunarleiðum. Þá áttu mörg þeirra eftir að 
skapa þekkingarlegan grunn að yfirlitssýningunni. 

Á næstu árum stóð Sögusetrið fyrir fjölbreyttum sérsýningum, svo sem 
uppsetningu Theodórsstofu á Hólum til minningar um Theodór Arnbjörnsson, 
fyrsta hrossaræktarráðunaut landsins, og veggspjaldasýningum á landsmótum og 
heimsmeistaramótum, auk ljósmyndasýninga. Þá var vel tekið eftir leiksýningum 
Sögusetursins. Fyrsta sýningin var sett upp, eftir handriti höfundar þessarar 
greinargerðar, í Reiðhöllinni Svaðastöðum á Sauðárkróki á Alþjóðlegum 
hestadögum í Skagafirði 2008 og nefndist Frá vöggu til grafar og fjallaði um 
samskipti manns og hests frá fæðingu barns og allt þar til yfir lýkur. Fjölmargir, 
bæði hestir og knapar, tóku þátt í sýningunni, auk hunds. Lifandi söngur 
félaga úr Karlakórnum Heimi og frábærir sögumenn gerðu sýninguna enn 
skemmtilegri, en reiðhallasýningar af þessu tagi eru fátíðar. Haldnar voru tvær 
sýningar og var húsfyllir á þeim báðum. Hluti hennar var endurtekinn á ársþingi 
Kiwanishreyfingarinnar sem haldið var á Sauðárkróki stuttu síðar. Forstöðumaður 
fékk eftir þetta þá hugmynd að setja á laggirnar Hestaleikhús Sögusetursins. 
Varla væri til meira lifandi form á því að miðla sögu hestsins en með sjálfum 
hestinum, jafnt innandyra sem utan. Íslandsstofa frétti af hugmyndinni og benti 
forstöðumanni á að fá MBA-nemendur í Háskólanum í Reykjavík til að skrifa 
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viðskiptaáætlun um verkefnið. Það gerðu nokkrir nemendur í nánu samstarfi við 
forstöðumann og hlaut afar góða einkunn. Það var hvati til að bæta áætlunina enn 
frekar og senda í Frumkvöðlakeppni INNOVIT um Gulleggið. Þar var hún valin 
ein af 10 bestu viðskiptahugmyndum ársins 2009, sem var mikil viðurkenning 
fyrir Sögusetur íslenska hestsins og MBA-nemana. Í áætluninni var gert ráð fyrir 
nokkrum stórsýningum ár hvert og að minni sýningum yrði haldið úti á Hólum í 
Hjaltadal yfir sumartímann. 

Árið 2009 var farið að glitta í framkvæmdir við yfirlitssýninguna og því ákveðið 
að leggja áformin um hestaleikhús til hliðar þar til búið væri að opna sýninguna. 
Engu að síður stóð Sögusetrið fyrir uppsetningu Kaupstaðarferðar á Lummudögum 
í Skagafirði sumarið 2009, í samstarfi við Hestaleigu Ingimars Pálssonar, 
Byggðasafn Skagfirðinga og Leikfélag Sauðárkróks. Við uppsetningu þessara 
leikþátta safnaðist þó nokkur þekking á ferðalögum fyrr á tímum og voru liður í 
mikilvægu kynningarstarfi setursins.

Sögusetrið stóð einnig reglulega fyrir málþingum, ráðstefnum, fræðslu- og 
skemmtikvöldum af ýmsu tagi, svo sem ráðstefnu um Sauðárkrókshrossin og 
Theodór Arnbjörnsson, málþingum um járningar á miðöldum, notkun hestsins 
séð út frá fornleifum og almennt um sögu og notkun hestsins. Þá urðu að árlegum 
viðburði Hrossablót Sögusetursins, sem eru skemmti- , fræðslu- og sælkerakvöld 
um forboðna hrossakjötsneyslu landsmanna þar sem töfraðir eru fram gómsætir 
réttir með hrossinu í aðalhlutverki. Ýmsar leiðir voru því farnar til að vekja athygli 
á Sögusetrinu í fjölmiðlum og til að sýna fjárveitingavaldinu fram á ákveðna 
framvindu. Auk hinna ýmsu viðburða sem Sögusetrið stóð fyrir, var mikið lagt upp 
úr að byggja upp öflugan heimildabanka og samstarf, en hvort tveggja gekk afar vel.

Þegar kom að uppsetningu sýninganna var því búið að byggja upp Sögusetur 
með sterka innviði, notadrjúgan heimildabanka og í brúnni var forstöðumaður 
sem var ekki lengur blautur á bak við eyrun. Á næstu síðum er í máli og myndum 
greint stuttlega frá helstu sýningum og viðburðum Sögusetursins á árunum 2006 
til vorsins 2010.

Mynd 5. Frá setningu á Íslenska hestatorginu á 
Heimsmeistaramótinu í Hollandi 2007.

Mynd 6. Sýnikennsla á Íslenska hestatorginu á Landsmóti á Hellu 
2008. Dagskrá á Hestatorginu hefur jafnan verið fjölbreytt og 
skemmtileg. 
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Mynd 9. Við uppsetningu á Theodórsstofu fór fram töluverð 
heimilda- og rannsóknavinna sem varpaði einnig skýru ljósi á up-
phaf skipulagðrar hrossaræktar á Íslandi á fyrri hluta 20. aldar. Sá 
efniviður átti eftir að nýtast vel þegar Theodórsstofa var sett upp 
að nýju, en með breyttu sniði á yfirlitssýningu Setursins. 

Mynd 7. Horft inn um glugga Theodórsstofu í Hólaskóla

Mynd 8. Theodórsstofa var sýning sem byggði á
 leikmyndum, fræðslu á veggspjöldum og í tölvu.

Björn Björnsson. „Theodórsstofa sett upp að Hólum“. 
Morgunblaðið, 24. apríl 2009, bls. 17.
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22 Daglegt líf
MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 20. MARS 2009

Eftir Önnu Sigríði Einarsdóttur
annaei@mbl.is

É
g er komin í endurhæf-
ingu,“ segir Valentína
Björnsdóttir og hlær.
„Þetta er alveg ofboðs-
lega skemmtilegt og

ég er mjög heppin að fá að leysa hér
af í smátíma.“ Pókemon-linsubauna-
súpan sem hún bauð börnunum upp
á á sínum tíma lifir enn góðu lífi á
leikskólanum þó að hún taki vissu-
lega breytingum með matráðinum
hverju sinni. Krakkarnir á Laufás-
borg eru líka dugleg að borða græn-
meti, enda mikil hefð fyrir grænmeti
og grænmetisfæði á leikskólanum. 

Líkt og aðrir landsmenn hefur
Valentína fundið fyrir því að mat-
arreikningurinn hefur hækkað und-
anfarna mánuði. „Ég er orðin ívið
hagsýnni en áður, fylgist betur með
verðlagi og hugsa mig stundum
tvisvar um áður en ég set eitthvað í
körfuna,“ segir hún. „Þá fer ég líka
betur með þann mat sem ég kaupi og
nýti hann betur.“

Valentína segir grænmetisrétti þó
ekki endilega þurfa að vera dýra og
deilir hér með lesendum upp-
skriftum að ódýrum hversdagsmat.
„Þetta eru annars vegar buff sem
gott er að bera fram í pítubrauði

með grænmeti og hins vegar mexí-
kósk súpa sem er algjör sælkera-
réttur og má vel bæta út í kjúklingi,
fiski eða lambakjöti eftir smekk.“ 

Mexikósk grænmetissúpa
með maísflögum og sýrð-
um rjóma

½ dl olía

2 meðalstórir laukar, fínt skornir

3 msk. tómatpúré

1 tsk. malað kummín

2 tsk. óreganó

1 tsk. paprika

kanel á hnífsoddi

chilipipar á hnífsoddi, má sleppa

2 hvítlauksrif, fínt söxuð

1 dós tómatar maukaðir

900 ml vatn

2 msk. grænmetiskraftur

1 bolli soð af nýrnabaunum (dós) 

2 bollar gulrætur, skornar í litla bita

1 bolli sætar kartöflur, skornar í litla

bita

1 bolli nýrnabaunir úr dós

svartur pipar

sítrónusafi

Hitið olíu í potti, steikið laukinn í
ca. 5 mínútur en passið að hann
brenni ekki. Bætið út í tómatpúré,
öllu kryddinu og hvítlauk, hrærið í
pottinum í ca. 1 mínútu þannig að
blandan steikist aðeins. Bætið tóm-
ötum, vatni, grænmetiskrafti og soði
af nýrnabaunum út í (ef notaðar eru
frosnar nýrnabaunir borgar sig að
bæta meira vatni í súpuna og e.t.v.
örlitlu hunangi). Látið súpuna sjóða
í 30 mín., setjið síðan grænmetið út í
og sjóðið í ca. 10 mín. Smakkið til
með sítrónusafa og svörtum pipar.

Berið fram með maísflögum, t.d.
frá Urtekram, og sýrðum rjóma.

Einnig er mjög gott að strá fersk-
um kóríander yfir.

Baunabuff

400 g soðið íslenskt bankabygg

200 g soðnar kjúklingabaunir

100 g soðnar kartöflur (kældar)

½ rauð paprika fínt skorin

3 msk. blaðlaukur fínt skorinn

1 msk. salt

2 msk. Mexíkókryddblanda frá

Pottagöldrum

haframjöl

Allt hnoðað saman í mat-
vinnsluvél. Mótið buff í höndunum
og veltið þeim upp úr haframjöli.
Passið að deigið sé þétt og gott.
Steikið upp úr olíu á vel heitri pönnu
þar til buffin fá á sig gullinn lit.

Hægt er að gera stóran skammt
af buffunum, frysta og taka út eftir
hentugleika. 

Pítusósa

Látið leka af ½ l AB-mjólk í 1 klst.

3 msk. ólífuolía

½ msk. majoram lagt í bleyti í 

2 msk. af sjóðandi vatni í ca. 5 

mínútur

Allt hrært saman og saltað eftir
smekk.

Góðir grænmetisréttir 
fyrir hversdaginn
Hún er komin aftur til
starfa á Laufásborg eftir
u.þ.b. fimm ára hlé. Og
börnin og starfsfólkið
kunna vel að meta rétt-
ina sem Valentína
Björnsdóttir, sem rekur
fyrirtækið Móður náttúru
ásamt manni sínum,
Karli Eiríkssyni, býður
þeim upp á. 

Einfalt og hollt Krakkar kunna vel að meta pítur. Valentína ásamt dóttur sinni Kristínu Shurui Karlsdóttur.

Morgunblaðið/Heiddi

Litrík Mexíkóska súpan er einkar bragðgóð.

Eftir Kristínu Heiðu Kristinsdóttur
khk@mbl.is

Sauðárkrókshrossin hafa haft gríðarlega
mikil áhrif á íslenska hrossastofninn
og blóð þeirra rennur víða í íslenskum
hestum. Það má segja að hryssan

Ragnars-Brúnka standi á bak við þorra ís-
lenskra hrossa í dag, en hún er máttarstólpinn í
ræktun Sveins Guðmundssonar og sonar hans
Guðmundar. Hún kom fyrst fram á sjónarsviðið
árið 1954,“ segir Arna Björg Bjarnadóttir, for-
stöðumaður Söguseturs íslenska hestsins á Hól-
um í Hjaltadal, en á morgun, laugardag, verður
haldin ráðstefna á Sauðárkróki um fyrrnefnd
Sauðárkrókshross. Hún segir ráðstefnuna
haldna til að fólk geti fræðst betur um þessi
hross og áhrif þeirra á íslenska hrossastofninn.
„Til dæmis ætlar Guðlaugur Antonsson að rekja

sögu Sauðárkrókshrossanna í sjötíu ár, Bjarni
Þorkelsson ætlar að tala um kosti og galla Sauð-
árkrókshrossanna sem og átök ræktanda og
ráðunautar, og Ingimar Ingimarsson ætlar að
tala um Svein sjálfan, þessa stórbrotnu per-
sónu, ræktanda og hestamann. Guðmundur
sonur Sveins ætlar líka að ræða um umsvif

þeirra feðga nú á dögum og Ágúst Sigurðsson
rektor verður með tölfræðilega greiningu á
áhrifum Sauðárkrókshrossanna á íslenska
hrossastofninn.“

Arna segir Svein hafa látið mikið til sín taka
við uppbyggingu mótahalds og hafi ævinlega
verið ósérhlífinn. „Aftur á móti hefur hann aldr-

ei haft tilhneigingu til að láta ljós sitt skína, en
hann hefur ekki komist hjá sviðsljósinu, vegna
þess mikla starfs sem hann hefur unnið.“

Hefur stuggað við mönnum
Feðgarnir Sveinn og Guðmundur eru enn að í

hrossarækt og þótt Sveinn sé kominn hátt á ní-
ræðisaldur þá er hugurinn sterkur og hann hef-
ur enn skoðanir á bæði eigin hrossarækt og
annarra, að sögn Örnu, sem er norðankona og
segir Skagfirðinga stolta af þessum aldna höfð-
ingja sínum. „Þótt hann hafi stundum stuggað
við mönnum, þá eru Skagfirðingar að sjálfsögðu
stoltir af ræktun þeirra feðga og hafa notið góðs
af henni.“

Á Sögusetri íslenska hestsins er m.a. rann-
sakað upphaf og þróun hrossaræktar á Íslandi.
„Efniviðurinn sem verður til á ráðstefnunni gef-
ur okkur tilefni til frekara fræðslustarfs, út-
gáfustarfs og sýningahalds. Við erum að vinna
að viðamikilli sýningu um íslenska hestinn,
hestaleikhúsi og fleiru, sem verður opnað árið
2010. Það er gaman að segja frá því að við-
skiptahugmynd Sögusetursins að hestaleikhús-
inu er komin í úrslit í frumkvöðlakeppni Innovit
og verða endanleg úrslit kunngerð á morgun.“

Ljósmynd/Friðþjófur Þorkelsson

Tveir ættliðir Sveinn heldur í gæðingamóðurina Síðu frá Sauðárkróki, sem var undan Ragnars-
Brúnku, og Guðmundur, sonur hans, heldur í dóttur Síðu, Hervöru frá Sauðárkróki. 

Sauðárkrókshrossin og rækt-
andi þeirra, Sveinn Guðmunds-
son, eru viðfangsefni ráðstefnu
sem haldin verður á Sauðár-
króki á morgun á vegum 
Söguseturs íslenska hestsins.

Víða gætir áhrifa Sauðárkrókshrossanna

Skráning á ráðstefnuna fer fram á netfanginu:
sogusetur@sogusetur.is
eða í s: 455-6345/896-2339

Kristín Heiða Kristinsdóttir. 
„Víða gætir áhrifa Sauðárkrók-
shrossanna“. Morgunblaðið, 77. 
tbl, 97. árg., 20. mars 2009, bls. 
22. 

Mynd 10. Með ráðstefnunni um Sauðárkrókshrossin varð til mikil-
vægur efniviður um hrossarækt í landinu.

„Íslenski hesturinn ekkert breyst“. Fréttablaðið, 18. september 2007, bls. 38.
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Vera@frettabladid.is. „Hrossakjötsveisla í Skagafirði“. 
Fréttablaðið, 16. október 2009, bls. 41.

Mynd 11. Frá árlegu Hrossablóti Sögusetursins.

„Hestar og menn“. Sjón-
hornið [Auglýsinga- og 
dagskrárblað Skagafjarðar], 
3.-9.júní 2010, bls. 12. 



20

Mynd 12. Sögusetrið hefur tekið þátt í fjölmörgum sýningum. Á atvinnulífssýningu í Skagafirði vorið 2010 
lét það útbúa leikmynd af gömlu sýsluhúsunum á Sauðarkróki. Í hesthúsinu var komið fyrir sjónvarpsskjá 
og sýnd þar myndin Í dagsins önn, sem fjallar um horfna búskaparhætti. Hún vakti mikla athygli gesta, svo 
ákveðið var að nota hana í styttri útgáfu á yfirlitssýningu Sögusetursins. Auk þess var uppi annar skjár sem 
sýndi ljósmyndir og lifandi myndir úr starfi Sögusetursins. Þá voru til sýnis ýmsir munir.

Mynd 13. Horft inn í fyrrnefnd sýsluhesthús. Mynd 14. Reiðfatnaður 
gamall var hengdur upp 
á snúru í hesthúsunum á 
atvinnulífssýningunni

Mynd 15. Við smíði á leik-
myndinni voru þessi gömlu en 
þekktu sýsluhesthús höfð sem 
fyrirmynd.

Mynd 16. Sameiginlegur bás Sögusetursins og Háskólans á 
Hólum á Landbúnaðarsýningunni á Hellu árið 2008.
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Mynd 17. Á leiksýningu Sögusetursins Frá vöggu til grafar, í Reiðhöllinni á Sauðárkróki í tilefni af 
Alþjóðlegum hestadögum í Skagafirði 2008. Haldnar vor tvær sýningar og var húsfyllir á þeim á báðum.

Mynd 20. Kaupstaðarferðin 2009. Prúðbúið sveitafólk á leið með ullina í kaupstaðinn.

Mynd 18. Frá sýningunni Frá vöggu til grafar. Mynd 20. Frá vöggu til grafar.Mynd 19. Frá vöggu til grafar.

Mynd 22. Kaupstaðarferðin.Mynd 21. Kaupstaðarferðin.Mynd 20. Kaupstaðarferðin.
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3. UNDIRBÚNINGUR SÝNINGANNA

Fjölmörg af þeim verkefnum sem ráðist var í á meðan beðið var eftir húsnæði fyrir 
sýninguna  og fjallað er um í kaflanum hér á undan, mynduðu nokkurs konar grunn 
fyrir yfirlitssýninguna, hjálpuðu til við að móta sýningagerðina og gáfu forstöðu-
manni ómetanlega reynslu. Þá átti tengslanetið sem til varð í fjölþættu samstarfi 
eftir að nýtast vel. Einnig áttu verkefnin, baráttan og mótlæti í uppbyggingu Sögu-
setursins eftir að skapa þann hugmyndagrunn sem sýningin byggir á, sem er ska-
pandi hugsun. Höfundur sökkti sér ofan í eiginleika hennar og reyndist hún no-
tadrjúgt haldreipi við að byggja upp, efla hugann og jákvæða hugsun þegar brekkan 
var upp í móti. 

3.1. Staðsetning og húsnæði

Yfirlitssýningu um íslenska hestinn átti að koma fyrir í glæsilegu menningarhúsi 
sem reisa átti á grunni gamla fjóssins á Hólum en það skyldi rifið. Hið nýja hús átti 
að líta út eins og opin biblía ofan frá séð.

Mynd 25. Menningarhúsið sem rísa átti á Hólum 
og hýsa meðal annars sýningu og starfsemi 
Söguseturs íslenska hestsins. Í horninu til 
vinstri er skólahúsið og beint fyrir ofan er 
gamalt hesthús.

Mynd 24. Horft heima að Hólum í Hjaltadal. Fremst er dómkirkjan. Þar fyrir ofan til vinstri 
skólahúsið og þar til hliðar gamla hesthúsið. Fremst er síðan fjósið með súrheysturnum við hliðina.
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Haustið 2008 hrundi íslenskt efnahagslíf og á einni nóttu urðu áformin um 
menningarhúsið að engu. Forstöðumaður og stjórn Sögusetursins fóru fljótlega að 
líta í kringum sig eftir nýju húsnæði. Á Hólum var ekkert að fá. Til álita komu lítið 
notuð félagsheimili í Skagafirði og sömuleiðis ónotuð graskögglaverksmiðja í Vall-
hólma, skammt frá Varmahlíð. Um hríð lá því í loftinu að öll starfsemi Söguseturs-
ins yrði flutt frá Hólum. Þá kom upp sú hugmynd að koma setrinu fyrir í hesthú-
sahverfinu á Hólum. Hægt væri að setja milliloft í hesthúsið á Brúnastöðum eða í 
reiðhöllinni eða jafnvel að nota elsta hesthúsið í hverfinu undir sýningu Setursins. 
Byggingaverktakar voru fengnir til að meta kostnaðinn við nýtt gólf í hesthúsinu á 
Brúnastöðum. Það þótti of dýrt, auk þess sem eingöngu hefði verið hægt að vinna 
að framkvæmdum á sumarleyfistíma skólans. 

Þá kom upp sú hugmynd að taka gamalt hesthús,  sem stendur í hjarta 
Hólastaðar undir Sögusetrið. Fyrir löngu var hætt að nýta það sem slíkt, en var í 
fullri notkun og hafði það gegnt ýmsum hluverkum í gegnum tíðina. Í lok árs 2008 
samþykkti rektor, Skúli Skúlason, að Sögusetrið fengi nyrðri hluta hússins, þ.e um 
100 fermetra kjallara og 100 fermetra efri hæð. Til samanburðar var þetta jafnstórt 
og sýningarsvæðið í Landnámssetrinu í Borgarnesi.  Ljóst var að gera þurfti nok-
krar endurbætur á húsnæðinu til  að það yrði viðunandi og samþykkt sem safnhús 
af yfirvöldum. Stefnt var að opnun sýningarinnar vorið 2009.

Mynd 26. Hér er merktur inn fyrirhugaður 
sýningarsalur Sögusetursins. 

Mynd 27. Gamla hesthúsið á Hólum.
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3.2. Fjármögnun og áætlunargerð

Þegar húsnæði var loks tryggt undir sýningu og aðra starfsemi Sögusetursins var 
hafist handa við að sækja um fjármagn til sýningagerðarinnar og endurbóta á 
húsnæðinu. Sótt var um stuðning í nokkra sjóði og farið í að þróa hugmyndir um 
Hollvinasamtök Sögusetursins. 

Forstöðumaður Setursins vann viðskiptaáætlun á Brautargengisnámskeiði 
Nýsköpunarmiðstöðvar vorönnina 2009. Við gerð hennar var unnin markaðs- og 
samkeppnisgreining og ýmsar nauðsynlegar áætlanir, svo sem markaðs-, sölu- og 
framkvæmdaráætlun. Auk styrkja- og kostnaðaráætlunar. Jafnframt hófst markviss 
vinna við að útfæra frekar sýningagerðina inn í hið nýja húsnæði. Þegar nær leið 
vorinu var ljóst að ekki fengjust nægilegir fjármunir til að fjármagna sýninguna 
og endurgerðina á húsnæðinu. Það voru vissulega vonbrigði og endurskoða þurfti 
flestar áætlanir sem gerðar höfðu verið. Breyttar forsendur höfðu þó kosti í för með 
sér. Í fyrsta lagi skapaðist meiri tími til að hugsa út og hanna sýninguna. Í öðru lagi 
næði Sögusetrið að senda inn umsóknir í ýmsa sjóði þá um haustið og einnig eftir 
áramót 2010. Haustin og vorin má kalla styrkjavertíð setra, safna og annarra sem 
starfa í atvinnugreinum menningar- og ferðaþjónustu, en þá opna fjölmargir sjóðir 
fyrir umsóknir. Í þriðja lagi var líklegt að meiri undirbúningsvinna tryggði betri 
nýtingu fjármuna þegar til framkvæmda kæmi. Í fjórða lagi yrði Landsmót hesta-
manna haldið á Vindheimamelum í Skagafirði sumarið 2010, en vænta mátti 12-15 
þúsund gesta á mótið og frábær leið til kynningar að miða opnun sýninganna við 
það.

Vel gekk að afla styrkja haustið 2009 og í upphafi árs 2010. Ekkert var því til 
fyrirstöðu að stefna að opnun sýningarinnar sumarið 2010. Húsnæðið átti að af-
henda í janúar 2010. Þá strax yrði hægt að hefjast handa við endurbætur á því en 
afhending átti þó eftir að dragast og endurskoða þurfti áætlanir enn á ný.

3.3. Markhópur

Við undirbúning sýninganna vann forstöðumaður markaðs- og samkeppnis-
greiningu, líkt og fram hefur komið. Að undangenginni forathugun var gert ráð fyrir 
að markhópur sýninganna væri annars vegar ferðamenn sem heimsækja söfn og 
sýningar og hins vegar hestamenn. Byggt var á ýmsum gögnum til að áætla fjölda, 
ferðavenjur og framtíðarhorfur þessara hópa. Þegar áætlunin var gerð árið 2009 
heimsóttu rúmlega 500 þúsund manns Ísland og var það um helmings fjölgun á tíu 
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árum. Þá benti allt til þess að ferðamönnum myndi halda áfram að fjölga, sem varð 
raunin.4 

Auk þess að rýna í tölur um heildarfjölda ferðamanna til landsins og ferða-
hegðun Íslendinga jafnt sem útlendinga var sérstaklega rýnt í tölur um fjölda fer-
ðamanna í nærumhverfinu og leitast við að spá fyrir um þróun hans. Mikil fjölgun 
hafði verið í komu erlendra skemmtiferðaskipa til Akureyrar og þegar voru staðir 
á Norðurlandi orðnir afar ásetnir, svo sem Mývatn. Þá var litið til þess að Héðinsf-
jarðargöng sem liggja úr Ólafsfirði á Siglufjörð yrðu opnuð árið 2010 og varð það 
raunin. Við það myndi opnast rúmlega þriggja klukkustunda hringur: Akureyri 
- Ólafsfjörður - Siglufjörður - Skagafjörður - Akureyri. Auk þess hafði ferðaman-
natíminn í Skagafirði lengst í báða enda og vetrarferðamennska var að kvikna, ekki 
síst með tilkomu skíðasvæðisins í Tindastóli. 

Þegar tölur um gestakomur í Skagafirði voru kannaðar kom í ljós að ár hvert 
heimsóttu hátt í 32 þúsund manns sýningar Byggðasafns Skagfirðinga og hafði sá 
hópur farið ört vaxandi.5 Þá sýndu rannsóknir að um 40% erlendra ferðamanna 
og um 70% Íslendinga vildu eiga möguleika á frekara úrvali í menningarferðaþjó-
nustu.6 Skíðasvæðið Tindastól heimsóttu veturinn 2008-2009 um 7.300 gestir7 og 
árlega sóttu um 15 þúsund gestir Hóla heim. Tölur um gestakomur í Hóla byggðu 
þó ekki á nógu áreiðanlegri úttekt.8

Þegar litið var til íslenskra og erlendra hestaáhugamanna var ljóst að sá 
markhópur hafði farið vaxandi undangengin ár. Árið 2009 voru 60 þúsund fé-
lagsmenn skráðir í FEIF, Alþjóðasamtök Íslandshestaeigenda erlendis, auk þess 
sem fjölmargir Íslandshestaeigendur standa utan hestamannafélaga.9 Til að varpa 
frekara ljósi á umfang Íslandshestamennskunnar erlendis voru árið 2009 um 226 
þúsund íslenskir hestar erlendis en um 80 þúsund á Íslandi. Þegar horft var á hes-
tamennskuna á Íslandi kom í ljós að um 11.200 eru félagsmenn í LH, Landssamban-
di hestamannafélaga. Líkt og erlendis standa fjölmargir utan hestamannafélaga. Þá 
stunduðu um 25 þúsund manns hestamennsku í landinu eða 9% þjóðarinnar, sem 
hlýtur að teljast nokkuð hátt hlutfall.10

4 Ferðamálastofa, vefslóð: ferdamalastofa.is > Fjöldi ferðamanna. „Heildarfjöldi erlendra gesta 
1949-2012“.  http://www.ferdamalastofa.is/is/tolur-og-utgafur/fjoldi-ferdamanna
5 „Gestafjöldi sýninga BSk 1994-2008“. Sigríður Sigurðardóttir, safnstjóri tók saman. Byggðasafn 
Skagfirðinga. 
6 Ferðamálastofa, vefslóð: ferdamalastofa.is > Tölur og útgáfur > Útgefið efni > Gæðamál, „Gæðakön-
nun meðal erlendra ferðamanna“. Capacent, 2008, bls. 224. http://www.ferdamalastofa.is/is/tolur-
og-utgafur/utgefid-efni/gaedamal/gaedakonnun-medal-erlendra-ferdamanna
7 Viggó Jónsson. Tölvupóstur, 12. maí 2009.
8 Málfríður Finnbogadóttir, kynningarfulltrúi á Hólum. Viðtal,  janúar 2009. 
9 Susanne Fröhlich. Tölvupóstur, 4. mars 2009.
10 Haraldur Þórarinsson, formaður Landssambands hestamannafélaga. Viðtal, 3. mars 2009
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Gestafjöldi á Sögusetrið áætlaður út frá ofangreindum tölum, þannig að 25% gesta 
sem heimsæktu Hóla kæmu á Sögusetrið, 5% gesta sem sæktu sýningar Byggðasa-
fns Skagfirðinga, 5% félagsmanna í LH og 1% félagsmanna í FEIF. Þá var gert ráð 
fyrir að sýningin yrði opnuð á vormánuðum 2009. Miðað við þessar forsendur var 
gert ráð fyrir að á opnunarári sýninganna heimsæktu um 5 þúsund manns. Þessar 
forsendur áttu eftir að breytast. Líkt og fram hefur komið var opnun sýninganna 
frestað um ár. Meira máli skipti þó að þær opnuðu við lok háannar ferðamanna eða 
um miðjan ágúst 2010. Þá er líklegt að tölur sem byggt var á um gestakomur heim 
að Hólum séu ofáætlaðar. Raunin varð sú að um 1.500 manns heimsóttu Sögusetrið 
fyrsta starfsárið, þ.e. frá 14. ágúst til 31. desember 2010.

3.4. Markmið, efnistök og miðlun 

Markmið yfirlitssýningarinnar frá upphafi var upplifun, fræðsla og fagmennska. 
Með hliðsjón af þessum markmiðum þurfti næst að ákveða efnistök og miðlu-
narleiðir. Litið var til hinna ýmsu miðlunarleiða sem farnar eru á sýningum og 
reynt að meta hvaða hughrif þær skapa. 

Sögusetrinu voru fjölmargar leiðir færar við framsetningu á efni, þó ávallt 
þyrfti að hafa kostnað og sýningarrýmið í huga. Einn kosturinn var að miðla efninu 
með texta og myndum á spjöldum sem og í sýningaskrá. Þá gæti Sögusetrið notast 
við sýningaskápa. Forstöðumanni þóttu þeir þó ekki aðlaðandi eða þjóna markmiði 
sýningarinnar. Aftur á móti var litið hýru auga til gagnvirkni af ýmsu tagi sem gerir 
gesti að þátttakendum á einhvern hátt og reynir jafnvel á flest skilningarvit þeirra. 
Þá var ljóst að leiðsögn væri góð leið til miðlunar en þó vandasöm. Hún krefst þess 
að leiðsögumaður sé skipulagður, vel þjálfaður og nái til ólíkra gesta. Leikmyndir 
þóttu góður kostur til miðlunar og til að auka áhrif þeirra þyrfti að huga vel að lýs-
ingu og jafnvel hljóði og lykt. Þó vitanlega væri góð lýsing gríðarlega mikilvæg við 
nánast hvað miðlunarleið sem farin yrði.11 

Nokkur söfn og setur voru heimsótt í undirbúningsferlinu. Þó vildi forstöðu-
maður ekki gera of mikið af því svo aðrar sýningar hefðu ekki of mótandi áhrif. 
Þess í stað las hann bækur sem tengdust sálfræði, heimspeki og mannlegu eðli til 
að kynna sér betur hvað hefði áhrif á hegðun, eftirtekt og líðan fólks. Einnig vann 
hann leynda og afar óformlega könnun á því hvað skapar upplifun hjá fólki í hinu í 
daglega lífi. Niðurstaða hans var að flest sem kæmi fólki á óvart skapaði upplifun. 
Til að skapa jákvæða upplifun þyrfti því að koma fólki á óvart með jákvæðum hætti. 

11 Gerður Eygló Róbertsdóttir og Gubrandur Benediktsson. Menningarminjar, söfn og sýningar, bls. 
52-59.
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Þá var það tilfinning hans að gestir safna, setra, verslana og annarra staða sem 
veita þjónustu af einhverru tagi, kynnu vel að meta persónulega nálgun/miðlun og 
jafnvel umfram ópersónulega byggða á nútímatækni. 

Eftir heimsóknina á The American Musueum of Natural History fór forstöðumaður 
að vinna enn frekar að ýmsum þáttum fyrirhugaðrar yfirlitssýningar. Við gerð 
viðskiptaáætlunarinnar héldu hugmyndirnar áfram að þróast.

Heimsókn á The American Museum of Natural History

Ég var sannfærð um að vera á réttri leið eftir að hafa gert mér ferð til New 
York haustið 2008, til að sjá sýninguna The Horse á The American Museum of 
Natural History og ræða við forsvarsmenn hennar. Um var að ræða viðamikla 
sérsýningu um hestinn allt frá upphafi vega til vorra daga. Gert var ráð fyrir 
að hún færi síðan víða um heim. Undirbúningur og uppsetning hafði tekið 
nokkur ár og hundruð sérfræðinga átt aðkomu að henni. Það margir að ég 
fékk hnút í magann þegar ég hugsaði til sýningar Sögusetursins. Sýningin var 
yfirgripsmikil, fjölbreytt og fróðleg. Mér þótti hún þó dæmigerð fyrir margra 
hluta sakir. Hún var sett upp inni á hefðbundnu safni, inn í miðri borg langt frá 
náttúrulegu umhverfi hestsins. Þarna var ég viss um að ég vildi fara þveröfuga 
leið í allri sýningagerð. Ég vildi nýta sérstöðuna sem staðsetning Sögusetursins 
skapaði, í hjarta lítillar afdalabyggðar þar sem hross höfðu gengið um grundir 
allt frá landnámi. Ég vildi ganga alla leið í að vinna einstaka sýningarútfærslur 
þannig að fólk skynjaði raunverulega nálægð við hestinn og alla menningu 
í kringum hann í fortíð jafnt sem nútíð. Ég ákvað til dæmis að á Sögusetrinu 
yrði hægt að hýsa lifandi hesta, finna af þeim lykt, heyra frá þeim hljóð og 
snerta. Þá gætu gestir gist á safninu í gömlum gangamannakofum. Mér var 
ljóst að sýningin yrði ekki unnin eftir fyrirfram mótaðri hugmyndafræði um 
uppsetningu sýninga. Frumleg og óþvinguð hugsun myndi skapa sýningunni 
sérstöðu og gera uppsetningu hennar mögulega á tímum þrenginga og 
aðhalds í íslensku efnahagslífi. Þá myndi öll jákvæð sérstaða myndi skapa 
henni gott orðspor og ýta undir sjálfbæra markaðssetningu t.d. á ört vaxandi 
samskiptasíðum á Netinu. 

Mynd 28. Heyvinna á Hólum árið 1948. Hesturinn hefur ætíð haft mikla þýðingu á Hólastað.
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Í viðskiptaáætluninni frá 2009 segir: 

Sýningin mun hafa mikla sérstöðu fyrir margra hluta sakir. Upplifunin er 
framkölluð með smíði leikmynda, hljóði, lykt og margmiðlunartækni. Þá 
fá gestir að snerta flest sem á sýningunni er, ólíkt því sem tíðkast á öðrum 
sýningum. Sérstaðan felst einnig í að upplifunin hefst utandyra, til að mynda 
gefst gestum kostur á að klappa hestum og berja kindur augum í hlaðinni rétt 
við móttökudyrnar.

Þá getur gesturinn pantað næturgistingu í gangnamannakofa á sýningunni 
„gist á safni“, keypt sérhannaðar gjafavörur í endurgerðum hesthúsbásum og 
sest niður með hreppstjórakaffi í eldhússkoti. Við hönnun sýningarinnar er 
svæðið utandyra, kaffihúsið, gjafavöruverslunin, salernin og sýningin á efri 
hæð hússins hugsað sem ein heild. 

Nánar um uppbyggingu sýningarinnar segir:

Utandyra: Upplifunin hefst utandyra þegar gesturinn ekur eða ríður 
heim að Hólum. Fyrir utan gamla hesthúsið verður rétt sem í verða hestar, 
sauðfé og geitur á sumrin, gangnamannakofi sem í er ljóstýra á veturna og 
kvæðastemmur gangnamanna óma þegar gestir guða á gluggann (nemi í 
glugga sem setur hljóð af stað).

Innandyra: Kjallarinn verður allur innréttaður í stíl 3. og  4. áratugar 20. aldar 
til að upphefja sögu hesthússins og það tímabil sem húsið var reist á (1931). 
Gesturinn heldur þar áfram ferðalagi sínu. Í kjallara verða eftirfarandi þættir: 

Móttaka gesta: Hún verður  samnýtt með  ferðaþjónustunni á Hólum. 
Þar fer miðasala fram yfir gamalt verslunarborð. Starfsfólk verður klætt 
í reiðfatnað sambærilegan og tíðkaðist á 3. og 4. áratug 20. aldar.

Gjafavörubúð: Hún verður sett upp í endurgerðum hesthúsbásum 
frá byggingartíma hússins. Á boðstólum verða að mestu sérhannaðar 
gjafavörur og sérvörur sem tengjast notkun hestsins. Rekstur 
gjafavöruverslunar verður boðinn út.

Kaffihús: Það verður sett upp í fínni eldhúskrók, fleiri en einum eins 
og þeir litu út á byggingartíma hússins. Á boðstólum verður m.a. 
hreppstjórakaffi og alíslenskt meðlæti. Gestir geta gluggað í dagblöð 
frá 1931 og hlustað á útvarp frá saman ári. Gert er ráð fyrir sætum 
fyrir 15 manns og að í aðstöðunni verði hægt að halda minni fundi utan 
háannatíma. Rekstur kaffihússins verður boðinn út.

Sérsýningar: Gert er ráð fyrir minni sérsýningum, t.d. á snertiskjám og 
sem geta teygt sig inn á kaffihúsið 

Salerni: Þau verða lítil og í anda 4. áratugar 20. aldar, en þó tryggt 
hentugt aðgengi fyrir fatlaða.
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Þessi meginmarkmið gengu eftir, en ýmsar útfærslur í sýningargerðinni áttu eftir 
að breytast, aðrar detta upp fyrir og nýjar koma í staðinn. 

 Fallið var því að fjalla um sögu hestsins allt frá landnámi til vorra daga þar sem 
rými húsnæðisins og fjármunir leyfðu ekki slíkt, nema þá mjög yfirborðskennda 
umfjöllun. Talið var áhrifaríkara að fjalla um einstaka þætti í sögu hestsins og gera 
þeim góð skil. Þá voru ákveðin tímabil í sögu hestsins grandskoðuð. Ljóst var að 
skipta mætti sögu hans í þrjú tímabil. 

Í fyrsta lagið tímabilið frá landnámi til aldamótanna 1900. Á þeim tíma var hes-
turinn ein helsta forsenda búsetu í landinu. Hann var burðardýr, en landbúnaður, 
flutningur og samgöngur byggðu á þjónustu hans. Auk þess að vera þarfasti þjón-
ninn var á hann trúað í heiðnum sið og hann var mikilvægur þáttur í skemmtun, 
samanber hestaat. Þá var hann gersemi höfðingja og valdsmanna. 

Í öðru lagi er tímabilið frá 1900 til um 1950. Mest allt það tímabil er hann enn 
þarfasti þjóninn, a.m.k. til sveita. Á þessum árum verða þó ákveðnar breytingar á 
notkun hans.  Með tilkomu hjólsins til landsins og vélvæðingar í landbúnaði breyt-
ist hlutverk hans úr því að vera burðardýr í dráttardýr. Farið var að beita honum 
fyrir tækjum og verkfærum sem þóttu mikil bylting í samgöngum og landbúnaði. 

Í þriðja lagi er tímabilið frá 1950 til vorra daga. Í kjölfar síðari heimstyrjaldarin-
nar urðu algjör þáttaskil í sögu íslenska hestsins. Dráttarvélar og bifreiðar leystu 
hestinn af hólmi sem þarfasta þjóninn. Á þessum tíma höfðu hestaáhugamenn mik-
lar áhyggjur af framtíð hestsins og hestamennskunni. 

Úr kjallara gengur gesturinn á efri hæð hússins. Þar er meginsýningarrýmið 
og inn á þá sýningu þurfa gestir að greiða í móttökunni.  Á sýningunni gefst 
gestinum tækifæri á að upplifa sögu hestsins og hlutverk hans í þjóðlífi 
Íslendinga fyrr og síðar. Markmiðið er að gesturinn sé alltaf forvitinn um 
hvað kemur næst.  Saga hestsins er samofin sögu þjóðarinnar og því af nógu 
að taka. Gestum gefst kostur á að gista í endurgerðum gangnamannakofa 
sem er hluti af sýningunni. Gert er ráð fyrir 6 gistiplássum. Hvergi á Íslandi 
og óvíða erlendis gefst fólki tækifæri til að „gista á safni“, hvað þá í íslenskum 
gangnamannakofa. Rekstur gistingarinnar verður boðinn út. Við hönnun 
sýningarinnar er svæðið utandyra, kaffihúsið, gjafavöruverslunin, salernin og 
sýningin á efri hæð hússins hugsað sem ein heild og allar einingarnar opnaðar 
á sama tíma.

Arna Björg Bjarnadóttir. Viðskiptaáætlun. Íslenski hesturinn frá landnámi til vorra daga. Yfirlitssýning. Vor 2009, bls. 5-9
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Gunnar Bjarnason, hrossaræktarráðunautur lýsir upplifun sinni svo í bók sinni 
Ættbók og sögu: 

Fyrir tilstilli nokkurra áhugsamra hestaeigenda tókst þó að hefja hestinn aftur 
til vegs og virðingar og finna honum nýtt hlutverk. Fyrsta landsmótið var haldið 
á Þingvöllum árið 1950 og varð það í raun til að ryðja brautina að nýju hlutverki 
hestsins. Nú er svo komið að hann er vinsælasti fulltrúi Íslendinga á erlendri grun-
du og mikil starfsemi hefur orðið til í kringum hann. 

Með þessi þrjú tímabil í sögu hestsins í huga var ákveðið að skipta opnun 
yfirlitssýningarinnar í þrjá áfanga. Fyrsti áfangi skyldi fjalla um tímabilið 1900 til 
1950 og opna sumarið 2010. Annar áfangi yrði opnaður í syðri helmingi hússins 
og þriðji og síðasti áfanginn yrði settur upp í viðbyggingu sem yrði reist sunnan 
við húsið. Tímasetningar á opnun síðari áfanganna voru ekki ákveðnar, en áttu að  
ráðast af því fjármagni sem setrið næði að afla á næstu árum.

Ástæður fyrir að tímabilið frá 1900 til 1950 var valið voru nokkrar. Í fyrsta lagi 
var hesthúsið byggt á tímabilinu og sýningarhúsnæðið rímaði því vel við tímabilið. 
Í öðru lagi gaf þetta tímabil tilefni til miðlunar með leikmyndum, smíðuðum úr 
notuðu efni frá tímabilinu og munum sem fremur auðvelt yrði að nálgast. Ef fyrsta 
tímabilið hefði verið valið var fyrirsjáanlegt leggja þyrfti meiri áherslu á marg-
miðlun sem getur verið kostnaðarsöm. Ástæðan er, að minna er til af aðgengile-
gum munum frá þeim tíma, þeir háðir millisafnaláni og þá mætti gesturinn síður 
handfjatla. Þá þótti þriðja tímabilið of nærri í tíma, auk þess sem það krafðist meiri 
miðlunar lifandi mynda og heppilegra sýningarhúsnæðis. Í þriðja lagi gæfi tímabilið 
1900 til 1950 tilefni til fjölbreyttrar munnlegrar miðlunar með skírskotun í tímann 
fyrir 1900 og eftir 1950. 

Þegar tímabilið 1900 til 1950 hafði verið valið var aldrei spurning í huga 
forstöðumanns að þá yrði boðið upp á lifandi leiðsögn, enda rímaði hún við 
tíðarandann á tímabilinu. Á þessum árum var ekki til tækni á borð við snjallsíma, 

Í allsnægtarvímu eftirstríðsáranna skyggðu dráttarvélar og bifreiðar svo á 
hestinn, að fjöldi fólks var farinn að afskrifa hann úr þjóðlífinu, og sumir vildu 
láta þjóðina taka rögg á sig og senda öll okkar hross á sláturhús í einum hópi; 
og við, þeir fáu, sem á þessum árum létum sjá okkur á hestbaki og riðum með 
þjóðvegum, gátum orðið fyrir aðkasti og ónotum frá börnum þessa tíma á 
gljáfægðum bifreiðum.

             Gunnar Bjarnason. Ættbók og saga 2, bls. 30.
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Ipod o.þ.h., heldur var gestgjafinn lifandi manneskja.  
Markmið yfirlitssýningarinnar frá upphafi hvort tveggja varðandi efnistök og 

miðlun var upplifun, fræðsla og fagmennska. Forstöðumaður varð enn sannfærðari 
um ágæti þessara markmiða eftir að hafa unnið að fjölbreyttum miðlunarverkef-
num undangengin ár, auk þess að hafa heimsótt söfn og sýningar.  

Í byrjun árs 2009 hófst fyrir alvöru markviss hugmyndavinna og hönnun 
yfirlitssýningarinnar. Frá upphafi var ljóst að fjármunir til sýningagerðarinnar myn-
du ekki hlaupa á tugum milljóna. Í raun var alls óljóst hversu mikilla fjármuna se-
trið næði að afla. Engu að síður var ákveðið að fá til liðs við Sögusetrið eina færustu 
hönnuði á sviði sýningagerðar á Íslandi, en reyna þá að spara á öðrum sviðum. Árni 
Páll Jóhannsson leikmyndahönnuður og Hringur Hafsteinsson hugmyndasmiður, 
hjá Gagarín, urðu fyrir valinu. Á fyrstu mánuðum ársins 2009 átti forstöðumaður 
nokkra hugarflugsfundi með Árna og Hringi. Hugmyndafluginu var gefinn laus tau-
murinn og ákveðið að síðar yrðu hugmyndirnar sniðnar að því fjármagni sem yrði 
til umráða.

Á hugarflugsfundum með Hring Hafsteinssyni hjá Gagarín þróuðust margar 
skemmtilegar hugmyndir. Lagt var upp með að margmiðlunarhlutinn yrði af fjöl-
breyttum toga. Í hugamyndaskjali forstöðumanns og Hrings frá því 26. mars 2009 
segir: „Aðaláhersla verður á að gera atriðin skemmtileg, áhugaverð og að þau verði 
„áþreifanleg“ í takt við sýningarhönnunina. Leitast verður við að gera „tæknina“ 
sem ósýnilegasta en að upplifun gesta verði sem mest.“12

Margmiðlunarefnið átti að langstærstum hluta að vinna í Macromedia Flash. Vé-
lbúnaðurinn skyldi samanstanda af einmenningstölvum, skjávörpum, snertiskjám 
og öðrum snertilausnum sem Gagarín hafði þá þróað með notkun myndavéla. 
Varðandi tungumál var ákveðið að miðlunin yrði fyrst og fremst myndræn og reynt 
að halda textaupplýsingum í lágmarki. Þar sem texti ætti við yrði hann á íslensku 
og ensku til að byrja með, enda auðvelt að bæta við tungumálum í margmiðlunara-
triðunum.

Á hugarflugsfundum með Árna Páli var hugað að gerð leikmynda og ýmiss 
konar brellum og hughrifum þeim tengdum. Líkt og fram hefur komið náðist ekki 
að afla nægilegra styrkja til að ráðast í endurgerð á húsi og uppsetningu sýningar 
sem opna mætti sumarið 2009. Forstöðumaður, Árni Páll og Hringur ákváðu því 
vorið 2009 að taka aftur upp þráðinni í byrjun árs 2010, sem var gert.

Þær margmiðlunarútfærslur sem gengið var lengst í að útfæra höfðu vinnuhei-
tin Skeifan, Hestagrunnur, Kíkir og Tímaás. Vegna skorts á fjármunum varð ekki af 
þessum útfærslum og ákveðið að halda áfram með þær er kæmi að öðrum og þriðja 

12 Fundargerð/hugmyndaskjal Örnu Bjargar Bjarnadóttur og Hrings Hafsteinssonar. „Sýn-
ingin_26. mars 1“, 26. mars 2009. 
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áfanga sýningarinnar. Hringur aðstoðaði þó Sögusetrið við útfærslu á hinu svokal-
laða landpóstaatriði sem vikið verður að síðar.

Ákveðið var að bjóða upp á sérsýningar sem væri skipt út á eins til þriggja 
ára fresti. Þær væru til þess fallnar að taka á ýmsum þáttum í sögu hestsins og 
væru vettvangur fyrir fræðimenn jafnt sem listamenn til að kynna afrakstur sinn. 
Sérsýningarnar myndu einnig gefa fólki tilefni til að heimsækja Sögusetrið en-
durtekið. 

Áhugavert er að bera saman meginhugmyndir að yfirlitssýningunni eins og þær litu út 
í þróunarferlinu og síðan hver raunin varð og er nánar útskýrt síðar. Margar áttu eftir að 
breytast en hugmyndafræðin var í megindráttum sú sama.
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3.5. Aðferðafræði: Skapandi hugsun! 

Sögusetur íslenska hestsins hafði frá upphafi þurft að nýta fjármuni sína afar vel, 
helst hverja krónu tvisvar. Við alla uppbyggingu Setursins var því nauðsynlegt að 
byggja á grunni skapandi hugsunar samhliða mikilli útsjónarsemi. Aldrei var það 
þó brýnna en við uppbyggingu yfirlitssýningarinnar. Ljóst var að það yrði aðeins 
ein „frumsýning“ og þess vegna yrði sýningin frá upphafi að vekja hrifningu og gott 
umtal en á sama tíma var úr takmörkuðu fjármagni að spila. 

Við undirbúning og uppbyggingu sýningarinnar á árunum 2009 til 2010 mótaði 
forstöðumaður Sögusetursins enn frekar hugmyndafræðina sem liggur á bak við 
verkefni setursins og þá sérstaklega sýninguna. Hún felst í tólf þrepum um skapan-
di hugsun sem maður getur tamið sér við að leysa verkefni og skapa þeim sérstöðu. 
Auk þess sem hugmyndafræðin skipti sköpum til að halda áfram þegar á móti blés í 
fastmótuðu umhverfi. Þessar tólf leiðir til skapandi hugsunar eiga sér nokkra sögu 
en tóku fyrir alvöru að mótast þegar sífellt þurfti að finna ný verkefni til að fjárma-
gna Sögusetrið. Við það byggðust þó upp sterkir innviðir. 

 
 Fjallgangan

Óneitanlega voru mikil vonbrigði þegar 
fresta þurfti opnun Sögusetursins um ár. 
Einhvers staðar las ég síðan að flestir frum-
kvöðlar gæfust upp á síðustu metrunum í 
fjallgöngunni því þeir áttuðu sig ekki á að 
fjallstopppurinn væri spölkorn í burtu. Þá 
ákvað ég að gefast ekki upp, sýningin skyldi 
fara upp. Allt of mikil barátta og forvinna 
hefði átt sér stað til að hætta við. Til að 
minna mig á teiknaði ég þessa mynd á 
vegginn á skrifstofunni minni. Upp frá þessu 
var fyrsta uppkast að 12 sporunum fært í 
letur eða í byrjun árs 2009.

Mynd 29. Fjallgangan á skrifstofuveggnum.
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Á Fræðaþingi landbúnaðarins í febrúar 2009 hélt höfundur þessarar grein-
argerðar fyrirlestur sem bar yfirskriftina Frumleg hugsun, forskot í framtíðinni. 
Fyrirlesturinn fjallaði um mikilvægi skapandi hugsunar til að ná fram sérstöðu 
við vöruhönnun og -þróun. Við gerð fyrirlestrarins þroskuðust þessar hugmyndir 
verulega.  

Haustið 2009 þróuðust þær enn frekar er forstöðumaður sat nánskeiðið 
miðlun og menning í hagnýtri menningarmiðlun hjá Sigurði Gylfa Magnússyni 
sagnfræðingi og var gert að svara í ritgerð heimaprófsspurningunni: „Hvernig má 
koma á framfæri gagnrýnu sjónarhorni á samfélag og menningu við uppbyggingu 
hins „Nýja Íslands?“ Ritgerðin hlaut yfirskriftina: „Hallæri af völdum hugarfars“. Þar 
heldur höfundur því fram að allt frá unga aldri sé einstaklingum kennt að sjá hlu-
tina í því ljósi sem þeim er sagt að sjá þá. Þannig sé markvisst verið að ræna barni 
hæfileikanum til að hugsa skapandi, sem haldist í hendur við hæfileikan að hugsa 
sjálfstætt, efast, vera víðsýnn og leitandi. Bent er á að allir þessir síðastnefndu þæt-
tir gefi „...manneskjunni mátt og kraft til að sjá hlutina frá ólíkum sjónarhornum og 
koma auga á tækifærin, veikleikana og rýna til gagns.“13

Höfundur vitnar einnig í sálfræðinginn Abraham Maslow sem skipti þörfum 
mannsins í fimm þrep. Á eftir líkamlegu þörfinni, sem er mikilvægust, kemur öryg-
gisþörfin. Bent er á, að samkvæmt kenningum Maslows, „...er þörfin fyrir öryggi 
og að tilheyra einhverjum afar mikilvæg í mannlegu eðli.“14 Af þessum sökum sé 
oft auðveldara að halda sig innan rammans, vera sammála og skora ekki vanann 
á hólm. Með þessu móti verði letilegar hugsanavenjur að daglegu mynstri fólks. 
Við ritgerðarskrifin þróaðist tólf þrepa kerfið enn frekar og eðli þess samkvæmt 
mun það halda áfram að þróast. Þau eru hugsuð sem hjálpartæki til að þjálfa með 
sér skapandi hugsun. Óhætt er að segja að við uppbyggingu Sögusetursins og 
yfirlitssýningarinnar hafi verið unnið eftir hugmyndafræðinni sem fram kemur í 
þrepunum tólf: 

•	 Gagnrýndu í merkingunni að rýna til gagns
•	 Gakktu götu hins djarfa, sjálfstæða hugsuðar. Beindu hugmyndum 

þínum inn á hættusvæði hins umdeilanlega. Segðu hug þinn og ekki óttast 
stimpilinn „rugludallur“ fremur en brennimark íhaldsseminnar. 

•	 Temdu þér að efast um viðurkennd sannindi eða ríkjandi ástand. Skoraðu 
vanann þannig á hólm.

•	 Skoðaðu hið  augljósa frá mörgum sjónarhornum.
•	 Hugsaðu út fyrir eigin sérfræðiþekkingu og reynslu. Hún er gríðarlega 

13 Arna Björg Bjarndóttir. Hallæri af völdum hugarfars, bls. 3.
14 Arna Björg Bjarndóttir. Hallæri af völdum hugarfars, bls. 4. 



35

verðmæt fyrir alla sköpun. Hún getur þó virkað sem handbremsa á góðar 
hugmyndir vegna þess að sérfræðiþekking og reynsla á afmörkuðu sviði 
getur orðið til þess að menn sjá aðeins einn sannleika. Komdu jafnvægi á 
þekkingu, reynslu og skapandi hugsun.

•	 Takstu á við hlutina út frá jákvæðu sjónarhorni og sjáðu ekki vandamál 
en leystu verkefni.

•	 Spyrðu sífellt nýrra spurninga. Þegar fólk hættir að spyrja spurninga eiga 
viðvörunarbjöllurnar að fara í gang.

•	 Horfðu á sama hlutinn og hinir en hugsaðu öðruvísi.
•	 Vertu meðvitaður um úrtölufólk. Það getur drepið góðar hugmyndir með 

augnaráðinu einu saman eða værum geispa.
•	 Vertu meðvitaður um að Já-fólkið er ekki sama og jákvæða fólkið. Já-

fólkið er sammála flestu og stundar ekki gagnrýna hugsun.
•	 Leitaðu eftir innblæstri hjá jákvæðum og skapandi einstaklingum, sem 

eru jafnvel ólíkir þér – af öðrum uppruna, með ólíkan bakgrunn og annan 
aldur.

•	 Líttu á hið ómögulega sem áskorun. 

Arna Björg Bjarnadóttir. Tólf þrep til skapandi hugsunar. Tólf þrep um skapandi hugsun byggja  
á hugrenningum og ýmsum heimildum, einkum þó eftirfarandi:  Fredrik Hären. Hugmyndabók. 
Reykjavík, 2008. Gunnar Hersveinn. Orðspor. Gildin í samfélaginu. Reykjavík, 2008. Gunnar Hers-
veinn. Gæfuspor. Gildin í lífinu. Reykjavík, 2005. Páll Skúlason. Pælingar. Safn erinda og greina. 
Reykjavík, 1987.

Þessi hugmyndafræði á bak við sýninguna kom meðal annars fram í viðtali sem 
birtist við forstöðumann í Bændablaðinu nokkrum dögum eftir opnun sýningarin-
nar: 

Hönnun sýninga Sögusetursins hefur vakið óskipta athygli þeirra sem komið 
hafa þar við, en þar var hugmyndafluginu gefinn laus taumurinn. „Fólk hefur 
stundum furðað sig á sköpunargleði minni, en það komu ýmsir að þessu 
verkefni, m.a. Árni Páll Jóhannsson leikmyndahönnuður,“ segir Arna sem 
kveðst lengi hafa haft áhuga á sköpun, enda ævinlega gaman að uppgötva nýja 
hluti. Hún segir mikilvægt að hafa trú á þeim verkefnum sem unnið sé að, taka 
hverri hindrun sem áskorun sem þurfi að yfirtíga og þegar á móti blæs megi fyrir 
alla muni ekki láta úrtölufólk tala úr sér kjarkinn né heldur að láta já-bræður 
teyma sig áfram í blindni. „Ég leitaði því ráða hjá fólki sem er gagnrýnið og 
hreinskiptið, en samt með jákvæðnina að leiðarljósi“. Segir Arna.

MÞÞ. „Sögusetur íslenska hestsins flutt í nýuppgert húsnæði að Hólum“. Bændablaðið, 26. 
ágúst 2010, bls. 22. 
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4. UPPSETNING OG FRAMKVÆMD

Framkvæmdir við endurgerð á húsnæði og uppsetning sýninga Sögusetursins 
stóðu frá maílokum og fram í miðjan ágúst 2010. 

4.1. Húsnæði og sýningarrými
 

Hið nýja sýninga- og skrifstofuhúsnæði Sögusetursins er einn af hornsteinunum 
í rótgróinni staðarmynd Hóla í Hjaltadal. Það var reist af miklum myndarskap á 
krepputímum, árið 1931. Húsið var byggt á grunni gamla skólahússins sem varð 
eldi að bráð nokkrum árum fyrr. Rögnvaldur Ólafsson húsameistari ríkisins og 
ráðamenn skólans lögðu upp með að það félli inn í heildstæða staðarmynd Hóla.  
Húsið var upphaflega reist undir geymslur, hlöður og hesthús. Það gegndi þó mar-
gvíslegum fleiri hlutverkum í áranna rás. Norðurhluti hússins er á tveimur hæðum 
og hefur verið þannig frá upphafi. Lengi vel var sá hluti notaður fyrir geymslur en 
nú síðast var staðarumsjónarmaður með vinnuaðstöðu á efri hæðinni og í kjal-
laranum var fjölnota geymsla. Norðurhlutann fékk Sögusetrið en hvor hæð fyrir sig 
er um 100 fermetrar. Fyrir miðju hússins er stór miðjukvistur og þar var hlaðan. Í 
syðri hluta hússins var hesthúsið. Miðja hússins og syðri hlutinn er notað af forn-
leifafræðingum sem  vinna uppgröft og fornleifarannsóknir á Hólum. Þegar Söguse-
trið flutti inn í húsið var farið að kalla það í heild sinni Gamla hesthúsið. 

Mynd 30. Gamla hesthúsið séð að framan, þ.e. vesturhlið þess. Sögusetrið fékk þann hluta sem er 
vinstra megin við rauða strikið. Gengið er beint inn í kjallara að framan. Þessi inngangur varð aða-
linngangur og móttaka Sögusetursins.
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Á lok ágúst 2009 var Atli Gunnar Arnórsson verkfræðingur, á Verkfræðistofunni 
Stoð á Sauðárkróki, fenginn til að meta ástand hússins í heild sinni, m.t.t. skól-
plagna, frárennslis, drens, glugga, þaks, millilofts og þess háttar. Almennt ástand 
hússins þótti gott. Engu að síður þurfti að huga að ýmsum þáttum vegna breyttrar 
notkunar á húsnæðinu og uppfylla kröfur ýmissa reglugerða, svo sem byggingare-
glugerðar og reglugerða um heilbrigðisö og brunaeftirlit.  Einkum þurfti að huga að 
salernisaðstöðu og stærð rotþróar, útbúa starfsmannaaðstöðu, staðsetja neyðarút-
ganga, útbúa aðgengi fyrir fatlaða og margt fleira.   

Verkfræðistofan Stoð sá um að teikna húsið að nýju þar sem eldri teikningar 
voru orðnar úreltar. Samhliða voru gerðar teikningar að fyrirhuguðum breytingum 
á húsnæðinu. Meginbreytingarnar fólust í að opna á milli hæða . Einnig þurfti að 
útbúa salernis-, ræsti- og starfsmannaaðstöðu. Auk þess að gera ráð fyrir lagningu 
vatns- og skólplagna niður í kjallara. Innviðir húsnæðisins voru allir mjög einfaldir 
og íburður enginn. Til að mynda var á efri hæð spónlagt gólf, sem og veggir og loft. 
Sömuleiðis voru spónaplötur á flestum veggjum í kjallara og gólfið mjög óslétt. 
Fyrir lá að nota mikla útsjónarsemi við fyrirhugaða endurgerð húsnæðisins.

Mynd 31. Gamla hesthúsið bakatil, þ.e. austurhlið þess. Sýningarhúsnæði Sögusetursins er hægra megin 
við rauðu línuna. Um dyrnar var eingöngu hægt að ganga beint upp á efri hæð Sögusetursins. Eftir 
breytingar Sögusetursins á húsnæðinu eru dyrnar notaðar sem starfsmannainngangur inn á báðar hæðir 
hússins.
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4.2. Endurgerð húsnæðis

Húsnæðið átti að afhenda Sögusetrinu í janúar 2010, líkt og fram hefur komið.
Það dróst þó fram á vor og það var ekki fyrr en í lok maí sem húsnæðið var af-
hent. Engu að síður var ákveðið að ráðast í framkvæmdir, enda hafði Sögusetrið þá 
fengið nægilegt fjármagn til sýningagerðar og stuðning frá Vinnumálastofnun til að 
ráða fimm sumarstarfsmenn. Sögusetrið var afar heppið með starfsfólk og unnið 
var nótt sem nýtan dag við endurgerð húsnæðis, lóðar og uppsetningu sýninga. 
Landsmót hestamanna sem halda átti í Skagafirði í lok júní, var fellt niður vegna 
hestapestar sem þá geisaði. Það gaf Sögusetrinu aukið svigrúm og ákveðið var að 
miða opnunina þá fremur14. ágúst, á hinni árlegu Hólahátíð sem fram fer aðra hel-
gina í ágúst ár hvert. 

Fyrsta verk forstöðumanns var að klára að tæma húsnæðið með aðstoð vina og 
vandamanna. Síðan var hafist handa við endurbætur á húsnæðinu.

Mynd 33. Starfsstöð staðarum-
sjónarmanns á efri hæð hússins 
skömmu áður en hann flutti út.

Mynd 32. Inn á efri hæðina var gengið beint að utan upp um 
þennan dúklagða stiga. Stigann átti eftir að rífa í burtu, opna 
á milli hæða og smíða nýjan stiga á milli hæðanna.
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Mynd 35. Geymsla í kjallara áður en flutt 
var út úr henni. Á bak við  vegginn var síðar 
sett söðlasmíðaverkstæði.

Mynd 36. Nokkur handtök enn eftir í 
kjallaranum áður en hægt var að hefja 
endurbætur. Gólfið á neðri hæðinni var 
fremur óslétt og angaði af bensín og öðrum 
kemískum efnum.

Mynd 34. Klárað að flytja út af efri hæð. Efri hæðin var klædd í hólf og gólf með spónaplötum.
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Trésmiðjan Borg á Sauðárkróki var fengin til að sjá um nauðsynlegar 
endurbætur sem þurfti að ráðast í áður en uppsetning yfirlitssýningar hæfist. Hún 
sá einnig um grunnsmíði nokkurra leikmynda. Hér á eftir fara ljósmyndir sem voru 
í útboðsgögnum til Trésmiðjunnar Borgar sem treystu sér reyndar ekki til að bjóða 
í verkið en gaf hugmynd að verði fyrirfram.

Mynd 37. Innan við gulu dyrnar var sett upp 
starfsmannaaðstaða. Innan við wc-hurð var sett 
upp salerni og ræstiaðstaða.

Mynd 39. Tekið var frá svæði í sýningarsalnum á efri hæð undir skrifstofu. Mikilvægt var að skrif-
stofa setursins væri í húsinu en ekki áfram í skólahúsnæðinu. Þannig yrði hægt að hafa setrið opið 
allan veturinn á skrifstofutíma. 

Mynd 38. Neyðarútgangur af efri hæð hafði 
verið nokkur höfuðverkur en leystist vel. Ekki 
kom til þess að stækka þyrfti opið, eingöngu var 
skipt um glugga. 
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Mynd 40. Horft úr tilvonandi 
starfsmannaaðstöðu á efri hæð.

Mynd 41. Klæða þurfti allt loftið á 
neðri hæðinni með gifsi, skv. 
reglugerð brunavarna. Í þessu skoti 
var síðar sett upp Theodórsstofa.
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Fyrsta verk í endurbótum á húsnæðinu 
var að rífa gamla stigann og byggja nýjan 
á milli hæða. Við niðurrif hans þurfti 
að rífa spónaplötur af gólfi sem lágu 
næst honum. Við það kom í ljós öllum 
að óvörum þykkt furuborð. Þá kom upp 
sú spurning hvort taka ætti áhættuna 
á því að rífa spónaplötur af öllu gólfinu 
eða ekki. Á Hólastað virtist enginn 
þekkja til gólfsins og þá hvort það væri 
heilt undir spónaplötunum eða ekki. 
Haft var samband við tvo fyrrverandi 
ráðsmenn á staðnum, en hvorugur vissi 
meira um gólfið en aðrir sem höfðu 
verið spurðir. Fyrst hafði staðið til að 
parketleggja efri hæðina en í ljós hafði 
komið að það var of dýrt. Því stóð til að 
þrífa það upp og lakka. Þrátt fyrir að fá 
ekki vitneskju um ástands viðargólfsins 
ákvað forstöðumaður að láta rífa allar 
spónaplöturnar af gólfinu. Ef gólfið 
myndi þarfnast mikilla lagfæringa var 
ljóst að það gæti orðið dýrt. Ef ekki, þá 
væri einstakt að láta upprunalega gólfið 
njóta sín. Það reyndist að mestu heilt og 
í því mátti lesa sögu hússins. 

Bragi Skúlason, húsasmíðameistari 
á Sauðárkróki, sem mikið hefur fengist 
við viðgerð gamalla húsa var fenginn 
til að gefa ráðleggingar um meðferð 
furuborðanna. Fyrst þurfti að skafa af 
því lím og þykkt lag óhreininda og síðan 
þrífa með sérstakri ræstivél. Næst var 
það pússað en þess gætt að fara ekki 
alveg niður úr óhreinundunum. Loks 
var það bætt þar sem þess þurfti. Passað 
var upp á að vinna það sem minnst til 

Mynd 42. Undir spónaplötunum leyndist fallegt 
upprunalegt furugólf.

Mynd 43. Þriggja sentimetra furuborð.

Mynd 44. Sjálfboðaliðar skafa upp frauðlím, dýrafitu 
og salt sem hafði lekið úr saltkjötstunnum á meðan 
hæðin var notað sem kjötgeymsla á árum áður.

Mynd 45. Gólfið þrifið.
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að saga þess fengi að njóta sín. Til að 
mynda mátti sjá á nokkrum stöðum 
hringi eftir saltkjötstunnur, en um tíma 
var loftið notað sem matvælageymsla 
skólans. 

Forstöðumaður var afar ánægður 
með endanlegt útlit gólfsins. Reynt var 
að halda sem mest í sögu þess. Það 
hefur virkað vel á gesti Sögusetursins, 
sem gjarnan er bent á söguna í gólfinu.

Þegar ákveðið hafði verið að láta 
gólfið njóta sín var efnið sem pantað 
hafði verið í stigann afpantað og í 
staðinn keypt fura til að smíða hann 
úr. Auk þess var tekin ákvörðun um 
að minnka skrifstofuna ögn til að 
koma fyrir handriði úr pílárum fyrir 
framan hana sem myndi setja fallegan 
heildarsvip á salinn og uppgönguna.

Mynd 46. Með lágmarkspússun náðist að þrífa 
fituskánina og önnur óhreinindi enn betur.

Mynd 47. Bæta þurfti gólfið á örfáum stöðum. 
Leikmyndamálari bar síðan á allt gólfið svo 
skilin urðu óskýr. Til hægri eru dyrnar inn á nýja 
salernið og ræstikompuna. Dyrnar til vinstri eru 
inn í starfsmannaaðstöðuna.

Mynd 48. Skrifstofan í smíðum og Bjarki 
Sigurðsson starfsmaður Sögusetursins sparslar 
í glugga.

Mynd 49. Skrifstofan fullsmíðuð en eftir er að 
setja pílárahandrið fyrir framan hana.
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Sumarstarfsmenn Söguseturins voru á breiðu aldursbili og höfðu fjölbreytta 
menntun og bakgrunn. Þeir voru Bjarki Sigurðsson, bifvélavirki og bóndi, Sæunn 
Kolbrún Þórólfsdóttir, nemandi í umhverfisskipulagi við Landbúnaðarháskóla 
Íslands, Ólafur Helgi Thorarensen, nemandi í Menntaskólanum á Akureyri, 
Sif Helgadóttir, nemandi í ferðamálafræði við Háskólann á Hólum, og Helgi 
Thoroddsen, nemandi í Listaháskóla Íslands. Flest þeirra höfðu mikla reynslu af 
hestamennsku.

Starfsmenn unnu fjölbreytta vinnu við endurgerð húsnæðisins, sem í flestum 
tilfellum iðnarmenn hefðu verið fengnir til að gera. Þeir spörsluðu, máluðu, 
hellulögðu, skrúfuðu og boruðu. Þá fóru þeir í fjölmargar sendiferðir með 
forstöðumanni í byggingavöruverslun og eftir notuðu efni og munum út um 
sveitir. Hér á eftir fara nokkrar ljósmyndir sem sýna framgang breytinganna á 
sýningarhúsnæðinu.

Mynd 50. Kolbrún Þórólfsdóttir ber á hurðir sem 
settar voru upp á efri hæðinni.

Mynd 51. Starfsmenn og sjálfboðaliðar mála efri hæð 
og Skúli H. Bragason húsasmiður útbýr viðurkennda 
flóttaleið með því að setja nýjan og breyttan glugga.

Mynd 53. Skúli húsasmiður og Orri Páll Hreins-
son málari vinna við gifsklædda veggi í 
stigaopinu.

Mynd 52. Unnið á neðri hæðinni.
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Mynd 54. Ekki kom til greina að kaupa 
eldhúsinnréttingu í eldhúsið, enda átti 
hún ríma við sýninguna og mátti ekki 
kosta peninga. Á Uppsölum í Blöndu-
hlíð leyndist þessi gamla innrétting 
inni í geymslugámi. Hún þjónaði áður 
hlutverki sínu í eldhúsi hjá langömmu 
og langafa forstöðumanns.

Mynd 55. Árni Bjarnason bóndi á Upp-
sölum gaf Sögusetrinu innréttinguna 
en fyrir höndum var að gefa henni nýtt 
líf.

Mynd 56. Hér inn var eldhús starfsmanna 
sett.

Mynd 57. Eldhúsinnréttingin var máluð, keyptar 
á hana nýjar höldur og bekkur. Hillan fyrir ofan 
er gömul rúmbrík. Spónaplöturnar á gólfinu 
voru málaðar og líta út eins og flísar. Fyrirmyn-
dina er að finna á göngum Hólaskóla. Gólfið á 
salerninu fékk sömu meðferð. 
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4.3. Uppsetning sýninganna

Uppsetning sýningarinnar á neðri hæðinni hófst um leið og smiðir höfðu að 
mestu lokið endurbótum þar og hafið smíðavinnu á efri hæð hússins.  Suma daga 
voru því smiðir, rafvirkjar, pípulagningamenn, málarar, leikmyndahönnuðir, starfs-
menn setursins og sjálfboðaliðar allir að störfum í einu í gamla hesthúsinu. Þá daga 
mæddi mest á forstöðumanni að greiða fljótt úr öllum hindrunum sem upp komu 
svo ekkert tefði verkið. 

Árni Páll, Ólafi Ingimundarson (Lói) leikmyndsmiður og Steingrími Þorvalds-
son leikmyndamálari komu þrisvar sinnum í Hóla á tímabilinu júní til ágúst. Þeir 
unnu langa vinnudaga 4-7 daga í senn. Í lok hverrar vinnutarnar var lagt á ráðin 
með Árna Páli um verkefni næstu vinnulotu og hvað þyrfti að gera fram að henni.  
Í millitíðinni unnu starfsmenn setursins hörðum höndum að undirbúningi næstu 
vinnulotu. Safnað var efniviði af sveitabæjum víða í héraðinu, ýmsum munum, farið 
í leiðangra í fornmunaverslanir og í ýmsar sendiferðir eftir stóru sem smáu. Auk 
þess sem haldið var áfram við ýmsar verklegar framkvæmdir sem starfsmenn se-
tursins réðu við. Þegar líða tók á sumarið var einnig farið að huga að opnunarhátíð 
Sögusetursins.

Söguseturs íslenska hestsins, vefur: www.sogusetur.is > Forsíða/Fréttir, „Vinnulota með Árna Páli og Sirrí“, 
26. maí, 2010. http://www.skagafjordur.is/displayer.asp?cat_id=1635&module_id=220&element_id=72453
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Mikil áhersla var lögð á að safna notuðu efni í leikmyndirnar í stað þess að 
kaupa nýtt efni. Enda gæfi það sýningunni meira gildi að nota timbur og annað frá 
fyrri hluta 20. aldar í stað þess að kaupa t.d. nýtt timbur og fúska það gamalt. Skag-
firðingar tóku afar vel í að láta eitt og annað af hendi við uppbygginguna. Í verslu-
narferðum og í heimsóknum á bæi voru teknar ljósmyndir af þeim efnivið sem til 
greina kom. Síðan var spáð og spekúlerað og myndirnar og hugmyndirnar jafnvel 

sendar til Árna Páls leikmyndahönnuðar og bornar 
undir hann. 

Traustur vinur getur gert kraftaverk
 

Vilt þú stuðla að eflingu
Söguseturs íslenska hestsins
 

Þáttaskil urðu í starfsemi Söguseturs íslenska hestsins er það 
fékk á dögunum húsnæði á Hólum undir starfsemi sína,  
þ.e. sýninga-, rannsókna- og starfsaðstöðu. 

Framundan eru kostnaðarsamar aðgerðir vegna endurgerða 
á húsnæðinu og uppsetningu sýningar um íslenska hestinn. 
Fyrirhugað er að opna fyrsta áfanga sýningarinnar af þremur 
sumarið 2010.

Af því tilefni hafa verið stofnuð Hollvinasamtök til að stuðla að 
uppbyggingu öflugs, alþjóðlegs þekkingarseturs um sögu  
íslenska hestsins. 

Setrið er staðsett í Skagafirði en þjónar 
öllum Íslandshestaheiminum 
og gestum sem heimsækja Skagafjörð. 

Einstaklingar, fyrirtæki og félagasamtök 
geta gerst Hollvinir og stutt við  
uppbygginguna með eftirfarandi hætti:

1.  Stuðningi að upphæð 5.000 eða 10.000 krónum á ári  
 – sendur er heim gíróseðill 1x á ári. 
2.  Fjárframlagi að eigin vali, sjá reikningsnúmer neðar.
3.  Fært Sögusetrinu muni, ljósmyndir, skjöl og annað  
 sem tengist hestinum.

Reikningsnúmer: 1125-05-252010
Kennitala: 471206-0320

Nánari upplýsingar og skráning: 
www.sogusetur.is > Hollvinir,   
friend@sogusetur.is, s. 455 6345, 896 2339.

Þessi auglýsing var birt á opnu Sjónhornsins, sem er auglýsinga- og dagskrárblað Skagafjarðar. Hún kom 
til með að hafa langtum meiri þýðingu en forstöðumann óraði fyrir. Það var líkt og allt samfélagið legðist 
á sveif með Sögusetrinu. Fólk hafði samband og var boðið og búið til að gefa timbur og muni eða leggja 
fram hjálparhönd. Aðrir studdu uppbygginguna með peningaframlagi. Auglýsingin skapaði gott umtal og 
reyndist frábær kynning á Sögusetrinu. Starfsmenn voru jafnvel stöðvaðir úti á götu af nánast ókunnugu 
fólki sem spurði út í uppbygginguna.

„Vilt þú stuðla að eflingu Söguseturs íslenska hestsins“. Sjónhornið [Auglýsinga- og dagskrárblað 
Skagafjarðar], 23. tbl., 33. árg., 10-15. júní 2010, bls. 12.

Mynd 58. Þessi hestakerra er frá um 1975 og með þeim 
fyrstu sem kom í Skagafjörðinn. Hún er í eigu Bjarna Marons-
sonar, föður forstöðumanns og var hún notuð í nánast allar 
sendiferðir sem þurfti að fara eftir nýju sem notuðu timbri og 
stærri munum. 
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Hér gefur að líta nokkrar ljósmyndar sem voru teknar í könnunarleiðangrum og 
búðarferðum. Myndirnar eru númer 59 til 66, sjá nánar í myndaskrá.
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Lagt var upp með að sýning Sögusetursins hæfist utandyra og stækka þannig 
í raun sýningar- og upplifunarsvæðið. Með það í huga var leitað leiða til að up-
plifunin hæfist þegar ekið væri heim að Hólum, t.d. með því að halda stóðhross í 
girðum beggja vegna heimkeyrslunnar. Ráðsmaður staðarins tók vel í að koma því 
við þegar hægt væri. Einnig yrði lóð Sögusetursins nýtt til að sýna ýmsar vélar og 
verkfæri sem hestinum var beitt fyrir. Auk þess yrði hlaðin hestarétt fyrir framan 
hesthúsin svo fólk gæti komist í nálægð við hestinn. Einnig yrði gestum boðið að 
stíga inn í nútímann í skipulögðum ferðum í nýja hesthúsahverfið á Hólum. Öll 
þessi áform gengu eftir, nema ákveðið var að fresta hleðslu hestaréttinnar þar til 
tími og fjármagn skapaðist. 

Eftir að hafa upplifað aðdraganda og hluta sýningarinnar utandyra ganga ge-
stir inn í sjálft Sögusetrið. Þegar komið er inn fyrir mótttöku sýningarinnar blasa 
við gestinum ólíkar leikmyndir sem hver og ein endurspeglar ákveðna þætti í 
sögu hestsins og menningu, með áherslu á tímabilið 1900 til 1950, þótt leikmyn-
dir og efnistök hafi vissulega breiðari skírskotun. Gestum gefst kostur á að set-
jast niður í heimilsilegu eldhúsi, rýna í gömul dagblöð eða heimildir sem er að 
finna í Thedórsstofu. Í beinu framhaldi af eldhúsinu er Thedórsstofa, tileinkuð 
fyrsta íslenska hrossaræktarráðunautnum Theodóri Arnbjörnssyni. Þá gefur að 
líta gamla hesthúsbása og til móts við þá er hægt að guða á gluggann á gömlu 
söðlasmíðaverkstæði. Við hliðina á hesthúsbásunum er síðan gengið inn í gamla 
hlöðu. Þá má setjast niður á gamlan kirkjubekk eða ullarsekki og horfa á tæplega 
klukkustundar langa kvikmynd um hlutverk þarfasta þjónsins fyrr á tímum. Áður 
en farið er upp á efri hæð hússins er gengið fram hjá gömlu pósthúsi á vinstri hönd 
og við blasir stór veggmynd af Hans Karel landpósti. Þar á hægri hönd er lítið skot 
með mynd af konu í fullri stærð sem kona hengir reiðfatnað upp á snúru. Því næst 
er gengið upp á efri hæð hússins. Þar er sérsýningarsalur, skrifstofa, starfsman-
naaðstaða og salerni.

Þar sem áhersla er á tímabilið fyrir 1950 var leitast við að miðla efni í samræmi 
við tímabilið. Þá þekktust ekki tækniundur sem nú á dögum eru gjarnan notuð 
í hljóðleiðsögn svo sem snallsímar, Ipod o.þ.h. Þá átti miðlun á þessum tíma sér 
heldur ekki stað á stórum veggspjöldum. Aftur á móti var gestrisni dyggð og frása-
gnarlistin vel metin og mikilvægur þáttur í daglegu lífi. Þess vegna var ákveðið 
að á sýningunni yrði lifandi leiðsögn, þ.e. leiðsögumenn með djúpa þekkingu á 
sögu íslenska hestsins og vel máli farnir á ólíkum tungumálum. Í frásögninni lei-
tast leiðsögumaður við að gera sýninguna lifandi auk þess að fá gesti til að spyrja 
spurninga og hlusta á frásagnir þeirra. Þannig að þeir séu virkir þáttakendur.
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Hér á eftir fer lýsing á hverju þema sýningarinnar, miðlunarútfærslum og vinnu 
við uppsetningu hvers efnisþáttar. Lýsingin hefst á þeim stað þar sem gestinn ber 
að garði, þ.e. utandyra, síðan er komið í móttökuna og gengið í gegnum sýnin-
garþemu á neðri hæðinni og lokst haldið í sérsýningarrýmið á efri hæðinni. Hér er 
því byrjað á að lýsa vinnu við sýningargerðina utandyra, á lóð Sögusetursins, þótt í 
raun hafi verið endað á þeirri vinnu. Gagnlegt getur verið að hafa grunnmyndir af 
hæðunum tveimur til hliðsjónar. Heiti á köflunum sem koma á eftir grunnmyndu-
num vísa í hvert sýningarþema fyrir sig. 

Mynd 67. Grunnmynd af neðri hæð Gamla hesthússins.
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Mynd 67. Grunnmynd af efri hæð Gamla hesthússins.
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4.3.1. Lóð. Blómatími vagna og véla

Þegar komið er að Sögusetri íslenska hestsins í Gamla hesthúsinu í hjarta 
Hólastaðar blasa við ýmsar vélar á lóðinni. Þessi fyrsti hluti yfirlitssýningarinnar 
fjallar um blómatímabil vagna og véla á Íslandi sem stóð frá um 1900 til 1940 og 
jafnvel lengur. Með tilkomu hjólsins til Íslands á seinni hluta 19. aldar og síðan 
ýmissa tækja sem hestinum var beitt fyrir varð mikil umbreyting í íslenskum land-
búnaði. Hesturinn var það mikilvægur á þessum umbyltingarárum að um tíma var 
uppi sú stefna hjá Búnaðarfélagi Íslands, síðar Bændasamtaka Íslands, að rækta 
sérstakan vinnuhest.1 Innandyra er sýnd kvikmynd sem m.a. fjallar um hlutverk 
hesta á blómatíma vagna og véla.

Áður en vélum og tækjum var komið fyrir á lóðinni var ráðist í töluverðar 
endurbætur á lóðinni.

1 Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson. Íslenski hesturinn, bls. 107.
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Mynd 70. Hörður Jónsson, bóndi á Hofi, sagar í 
burtu steyptan vegkantinn. 

Mynd 71. Þórólfur 
Pétursson, bóndi 
á Hjaltastöðum, 
mætti með borinn til 
að bora fyrir raf-
magnsleiðslum til að 
lýsa með hestaverk-
færin á lóðinni.

Mynd 72. Friðrik Bjar-
nason bróðir forstöðu-
manns og Bjarni 
Halldórsson sonur 
hennar sækja sand í  
Hegranesið svo hægt sé 
að helluleggja lóðina. 
Gróf möl var tekin í landi 
Hóla.

Mynd 73. Starfsmenn og sjálfboðaliðar virða 
fyrir sér hallann eftir nokkrar umferðir með 
jarðvegsþjöppuna.

Mynd 69. Undirbúningur fyrir hellulögnina. 
Gæta þurfti vel að ljósleiðara sem lá í jörðu.
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Mynd 78. Lóðin og sýning um 
blómatímabil vagna og véla fullgerð. 
Flaggstöng Sögusetursins var komið 
fyrir á horni lóðarinnar, 
útidyrahurðin máluð rauð og í 
glugga neðri hæðar límdar 
filmur með hestavísum og merki 
Sögusetursins. Lýsing var sett við 
gömlu hestaverkfærin þannig að í 
myrkri birtist skuggamynd af þeim 
á veggjum Sögusetursins. Þá var 
lóðin skreytt með jurtum í mjólkur-
brúsum og stömpum sem oft voru 
birgðar hestsins fyrr á tímum.

Mynd 76. Ýmis tæki sem hestinum var beitt fyrir á 
bújörðum landsins á fyrri hluta 20. aldar og þóttu 
mikil bylting voru flutt heim í Hóla. Þau komu úr 
eigu Árna Bjarnasonar bónda á Uppsölum, 
Byggðasafns Skagfirðinga og Hólaskóla.

Mynd 74. Forstöðumaður og Kolbrún Þórólfsdóttir 
við hellulagningu. Leitað var upplýsinga á Netinu um 
hellulagningu og síðan ráðist í verkið. Keyptur var 
svokallaður miðaldasteinn.

Mynd 75 Að lokinni hellulagningu var sárið sem 
myndaðist við framkvæmdirnar tyrft og á 
nokkrum stöðum voru íslenskar jurtir 
gróðursettar, s.s. fjalldrapi og berjalyng sem sótt 
var í Kolbeinsdal.
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Mynd 78. Hestasteinn fyri var vitanlega 
nauðsynlegur.

Mynd 79. Merki Sögusetursins við enda lóðar.

Mynd 80. Breytt aðkoma að Gamla hesthúsinu

Mynd 81. Merki Sögusetursins komið fyrir í 
glugga næst móttökuhurðinni.

Mynd 82. Haustið 2010 eftir að setrið var 
opnað létu hollvinir þess, Trausti Pálsson, 
fv. ráðsmaður á Hólum, og Gunnar Guð-
mundsson, bóndi í Víðinesi, forstöðumann 
vita um hrís sem þeir gætu tekið saman og 
bundið í bagga. Þeir kunnu réttu handtökun 
og nú prýir bagginn lóð Setursins. Á árum 
áður söfnuðu menn hrís til eldiviðar fyrir 
veturinn og fluttu heim á hestum.
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4.3.2. Móttaka og verslun

Við hugmyndavinnu og hönnun á mótttöku var strax ákveðið að hún myndi ríma 
við sýningargerðina. Til að mynda var ekki til umræðu að vera með nýtískuleg 
húsgögn eða fjöldaframleidd t.d. úr IKEA. Á tímabili voru uppi hugmyndir um að 
móttakan yrði gerð í gömlum hesthússtöllum. Plata yrði sett yfir þá á einum stað og 
þar hafður búðarkassi sem smíðað væri utan um en gjafavörur ofan í stöllunum. Þá 
voru uppi hugmyndir um að gera móttökuna úr viði úr Hólaskógi og hafa á henni 
gróft útlit. Fljótlega komst þó forstöðumaður að þeirri niðurstöðu að hún skyldi 
líta út eins og verslun um 1930, með skírskotun í byggingartíma hússins. Skoðaðar 
voru gamlar ljósmyndir af innréttingum í verslunum frá fyrri tíð og þannig var 
fljótlega komist að niðurstöðu með endanlegt útlit móttökunnar. 

Vörur í búð Sögusetursins voru valdar af kostgæfni. Þær skyldu vera íslensk hön-
nun og handverk auk bóka sem fjölluðu um íslenska hestinn og náttúru landsins. 
Til sölu voru sett viskustykki, dúkar og værðarvoðir frá Laufabrauðssetri Íslands 

Mynd 83. Víða var leitað fanga til að 
finna hugsanlegar fyrirmyndir að 
sýningarútfærslum og hér er dæmi um 
myndanotkun af því tagi. 

Mynd 84. Fyrirmyndin að skápnum í móttöku Söguseturs-
ins var sótt í búð Haraldar Júlíussonar á Sauðarkróki. 

Mynd 85. Búið að smíða innréttinguna í 
móttökunni og Steingrímur byrjaður að 
mála hana með það fyrir augum að fá á 
hana gamalt notað yfirbragð. Innréttingin 
aðgreinir mótttökuna frá sýningunni. Í baki 
skápsins er panell, en leitin að notuðum 
gömlum panel reyndist þrautin þyngri. 
Hann fannst lokst á afskekktu eyðibýli í 
Skagafirði. Bakhlið innréttingarinnar er 
eldhúsveggur í leikmynd handan við hornið. 
Panellinn var því vel nýttur.
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með mynstri af gömlu söðuláklæði sem 
teiknað var af Sölva Helgasyni, Sóloni Íslan-
dus. Þá voru teknar til sölu handverksvörur 
Önnu Jóhannesdóttur á Hjaltastöðum, sem 
eru hnakktöskur, pelahulstur og púðar með 
tagli eða hrosshúð, auk ýmissa góðra bóka frá 
nokkrum útgefendum. Þessar fallegu vörur 
komu vel út í hillum „gömlu“ verslunarinnrét-
tingarinnar og var afar vel tekið af viðskipta-
vinum.

Mynd 86. Móttakan fullgerð. Innréttingin mátti ekki ná fullri lofthæð vegna reglna um brunavarnir.  
Búðarborðið var smíðað á staðnum og er með brjóstpanel og góðum hirslum að innanverðu. Á borðinu er 
vog og krukkur með íslenskum jurtum. Peningakassinn er falinn í horninu fyrir neðan vogina. Þegar gest 
ber að garði og ef starfsmaður hefur brugðið sér frá, getur gesturinn  hringt hringamélum sem eru í gömlu 
mjólkurkönnunni á borðinu og glimur þá vel í. Þessi „leikur“ átti oft eftir að vekja kátínu gesta.

Mynd 87. Þennan gamla stiga sem var í húsi á Sauðárkróki 
fyrir aldamótin 1900 færði bóndi einn í sveitinni 
Sögusetrinu ef eitthvað væri hægt að nota hann. Stiganum 
var snúið á hvolfi og hann nýttur sem bæklingastandur. 
Negldir voru í hann  litlir listar til að bæklingarnir myndu 
haldast á sínum stað. 
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4.3.3. Eldhús 

Þegar komið er inn fyrir mótttöku sýningarinnar blasa við gestinum ólíkar leik-
myndir eins og fyrr hefur verið greint frá. Ástæðan fyrir að ákveðið var að setja 
inn lítið eldhússkot er að eldhúsið hefur löngum spilað stórt hlutverk í íslenskri 
menningu og móttöku gesta. Það þótti því geta skapað afslappað og heimilislegt 
andrúmsloft að setjast þar niður með blessað kaffið, fletta gömlum dagblöðum sem 
liggja á eldhúsborðinu, sækja sér bók í Theodórsstofu eða skeggræða um menningu 
hestsins og hrossaræktina fyrr og síðar.

 

Mynd 88. Iðulega var unnið á mörgum vígstöðvum 
í einu. Steingrímur leikmyndamálari leggur lok-
ahönd á móttökuna. Handan við hana kom síðan 
eldhúsið. Þar situr Árni Páll leikmyndahönnuður og 
rissar upp eldhúsinnréttinguna.  Bjarki starfsmaður 
vinnur að pípulögnum í eldhúsi. Á sama tíma er Lói 
smiður að setja upp Theodórsstofu. Hann heldur 
um bláar spónaplötur sem voru í sýningagerðinni 
í Theodórsstofu í skólahúsnæðinu en þær tókst að 
endurnýta þegar sýningin var sett upp aftur í Gamla 
hesthúsinu.

Mynd 89. Hugmyndir að útfærslu og litum í eldhúsi 
voru sóttar í gamla bæinn á Völlum í Skagafirði þar 
sem þessi mynd er tekin. 

Mynd 90. Diskarekki í eldhúsinu á Völlum. Ekki 
fékkst leyfi hjá ábúendum til að nýta gömlu 
innréttinguna. Því  var ákveðið að smíða nýja en í 
gamla stílunum úr panel.

Mynd 91. Bóndi á utanverðum Skaga hafði spurnir 
af panelleitinni og setti sig í samband við 
Sögusetrið. Af því litla sem eftir er af þessu 
íbúðarhúsi á eyðijörð hans leyndist fallegur og lítt 
skemmdur panell í millilofti og á vegg.

Mynd 92. Líkt og oft þetta sumar fóru starfsmenn 
Sögusetursins á vettvang vopnaðir kúbeini, hamri 
og sög og tóku niður efnivið í sýningargerð 
Sögusetursins. Á myndinni eru forstöðumaður til 
hægri og Kolbrún til vinstri. 
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Mynd 93. Hér er smíði á panelklæddri 
eldhúsinnréttingunni. Ómetanlegt var að hafa í 
vinnu þann hæfa leikmyndamálara Steingrím og 
smiðinn Lóa. Hér leggur hann grunninn að útliti 
á vegg í eldhúsinu sem er jafnframt bak skápsins í 
móttökunni. Lengst til hægri má sjá stigann sem 
var snúið á hvolf og notaður sem bæklingastandur.

Mynd 95. Pípulagningamenn tengja vatn og 
frárennsli í eldhúsi. Rafhaeldavélin er komin upp. 
Diskarekkinn sem Lói smíðaði fer vel á veggnum. 
Leirtauið var keypt í Frúnni í Hamborg á Akureyri 
og Fríðu frænku í Reykjavík. 

Mynd 94. Leitað var að krönum með gömlu útliti 
í helstu byggingarvöruverslunum landsins og 
sömuleiðis í erlendum verslunum á Netinu. Þóról-

fur Pétursson, bóndi á Hjal-
tastöðum og faðir Kolbrúnar 
starfsmanns Sögusetursins, 
mundi eftir krönum í gömlu 
íbúðarhúsi á jörð sinni. 
Hann sagaði þá af og færði 
Sögusetrinu.
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Mynd 97. Á eldhúsborðinu er alla jafna skál með 
kandís sem klárast jafnharðan og þar liggja dagblöð 
frá því fyrir 1950. Reynt er að hafa á borðum dagblað 
frá mánaðardegi hvers dags, t.d. 14. ágúst 2010 er á 
borðinu dagblað frá 14. ágúst 1942.

Mynd 96. Eldhúsið fullgert. Innrétting, hornskápur og diskarekki var smíðað á staðnum. Gamla Rafha 
eldavélin kom frá Byggðasafni Skagfirðinga og hafði aldrei verið notuð en í góðu lagi. Það skapar 
skemmtilega stemningu þegar gestum er boðið upp á uppáhelling og kandís, en oft er tekið á móti hópum 
eða fundargestum sem þiggja að setjast niður með góðgjörðir í eldhúsinu og Theodórsstofu.  Lengst til 
hægri sést fram í móttökuna og lengst til vinstri sést inn í Theodórsstofu.

Mynd 98. Úr kaffiboði í eldhúsi Sögusetursins.
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4.3.4 Theodórsstofa. Hrossaræktin

Theodórsstofa er tileinkuð Theodóri Arnbjörnssyni, fyrsta hrossaræktarráðunauti 
á Íslandi, en hann gegndi því starfi frá 1920 til dauðadags 1939. Stofunni var komið 
fyrir innan við eldhúsið. 

Forsaga Theodórsstofu er sú að árið 2007 færði Gerður Pálsdóttir, fósturdóttir 
Theodórs, Sögusetrinu skrifstofuhúsgögn, muni og skjöl úr dánarbúi Theodórs og 
Ingibjargar Jakobsdóttur konu hans. Gengið hafði verið um dánarbúið af einstakri 
alúð og hirðusemi. Þá var um marga dýrmæta og fallega muni að ræða sem sumir 
voru gerðir af fremstu listamönnum þjóðarinnar, s.s. af Ríkarði Jónssyni myndhög-
gvara. Þau hjón, Theodór og Ingibjörg voru listhneigðir fagurkerar. Þessi höfðin-
glega gjöf hafði mikla þýðingu fyrir Setrið. Hún gerði því mögulegt að varðveita 
og miðla þekkingu til almennings um afar mikilsverðan brautryðjanda og áhrifa-
mann í ræktunarsögu íslenska hestsins. Samhliða því að gera mikilvægu tímabili 
í ræktunarsögu hestsins ákeðin skil. Það var fyrst gert 2007 með uppsetningu 
Theodórsstofu í einni skólastofunni í Hólaskóla og með ráðstefnu um Theodór sem 
haldin var í tilefni af opnun sýningarinnar.

Við flutning stofunnar úr Hólaskóla yfir í Gamla hesthúsið átti aðgengi að sýnin-
gunni eftir að breytast töluvert. Í Hólaskóla var skrifstofa Theodórs endurgerð og 
smíðuð utan um hana lokuð leikmynd þannig að gesturinn gat virt fyrir sér stofuna 
í gegnum plexigler og ekki snert neina muni. Til voru ljósmyndir af gömlu skrifsto-
funni á heimili hans í Reykjavík og reynt var að stilla henni upp með líkum hætti 
við uppsetningu sýningarinnar 2007 og 2010. Á sýningunni í Hólaskóla var fróðleik 
um ævi og störf Theodórs miðlað á veggspjöldum og tölvuskjá þar sem hægt var að 
skoða og fletta upp í ættbókargagnagrunni íslenska hestsins, WorldFeng. Þannig 
var hægt að hafa sýninguna opna almenningi allan ársins hring án þess að kosta til 
starfsmanni.

Við uppsetningu á Theodórsstofu í Gamla hesthúsinu var lögð áhersla á gagn-
virkni. Snerta mátti alla muni í stofunni og reynt að gera andrúmsloftið sem heimil-
islegast. Dýrmætustu munirnir voru þó settir í glerkassa í andyri Hólaskóla í stað 
þess að pakka þeim niður í geymslu. Leyfilegt var að setjast í sófann og glugga í 
bækur úr bókahillu Theodórs eða tylla sér við skrifborð hans, dýfa þar pennastöng 
í blek og rita sendibréf, fá það innsiglað með merki Sögusetursins og senda með 
landpóstinum. Þá skapar birtan í stofunni og útvarpsþættir sem hljóma úr gamla 
útvarpinu þægilega stemningu. 

Í Theodórsstofu segir leiðsögumaður frá ævistörfum Theódórs og upphafi 
markvissrar ræktunar á íslenska hestinum. Einnig er þar tilefni til að rekja ræk-
tunarsögu íslenska hestsins frá landnámi til vorra daga, allt eftir því hvar áhugi 
gestanna liggur. 
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Ævi og störf Theodórs Arnbjörnssonar

Theodór tók við starfi hrossaræktarráðunautar þegar hrossarækt í landinu var á 
byrjunarstigi. Hann vann mikið brautryðjandastarf og markaði mikilvæga stefnu á 
sviði hrossaræktar og meðferðar hrossa. Starfið var þá sem nú vandasamt og viðkvæmt 
í senn. Theodór þurfti að takast á við mörg erfið verkefni en naut almenns trausts. 
            

Theodór er upphafsmaður að færslu ættbókar íslenska hestsins. Ættbók Búnaðar-
félags Íslands, síðar Bændasamtaka Íslands, sem Theódór lagði grunn að er 
undirstaða þess mikla gagnagrunns sem ræktun íslenska hestsins byggist nú á. 

Í starfstíð Theodórs var deilt um hvort rækta ætti tvö hestakyn í landinu, vinnuhest-
inn og reiðhestinn. Theodór lagðist alfarið gegn því og var horfið frá þeirri hugmynd 
á hans tíma og áhersla lögð á að rækta eitt kyn með reiðhestshæfileika en sem gæti 
jafnframt nýst til léttari vinnu. 

Þá var Theodór mikill talsmaður kynbótastarfs og var afar glöggur á hross. Hann 
barðist fyrir því að koma á afkvæmasýningum. Þær reyndust mikilvægt skref fram 
á við í ræktunarstarfinu. Hann lagði einnig áherslu á að greina úrvalsættir og stofna 
innan íslenska hrossakynsins. Það reyndist happadrjúgt en gekk síðar of langt. Sú 
tilhneiging að einblína alfarið á einstaka ættstofna er nú að mestu um garð gengin. 

Theodór var ákafur talsmaður fóðurbirgðafélaga, eftirlits með skepnuhaldi og búfjár-
trygginga. Með föstum rökum en aðgætni reyndi hann að fá menn í lið með sér til að 
bæta aðbúnað búfjár. Hann benti mönnum á að sveitabúskapurinn yrði að skila arði 
og til þess væri nauðsynlegt að hirða og fóðra búféð vel. Að sama skapi næðu 
kynbætur aðeins takmarki sínu þegar meðferð hamlaði ekki þroska. 

Auk þess tók Theodór tók þátt í tilraunum til eflingar hrossamarkaða. Hann skrifaði 
kynningarrit og greinar sem birtust í Danmörku og Þýskalandi. Árið 1934 ferðaðist 
hann með nokkra Þjóðverja um landið, sem keyptu 200 hross og fluttu til Þýskalands. 
  

Í skrifum Theodórs kemur vel fram hversu nákvæmur og vandaður fræði- og 
vísindamaður hann var. Stórvirkið Hestar kom út árið 1931. Bókin þótti tmamótaverk 
og hlaut einróma lof í öllum ritdómum og umsögnum. Þrátt fyrir þær gríðarlegu 
framfarir sem orðið hafa í meðferð hrossa, hrossrækt og tamningum á umliðnum 
tíma heldur bókin enn í fjölmörgum atriðum gildi sínu. Leiðbeiningar um tamningu 
og meðferð eru í anda þess sem er efst á baugi nú á dögum og kallast „Natural 
Horsemanship“. Bókin Járningar kom út árið 1938. Bókin leysti úr brýnni þörf, en þá 
var hið mesta ólag á járningum og hófhirðu hrossa hér á landi. Bókin Sagnaþættir úr 
Húnaþingi kom út að Theodóri látnum árið 1941. Bókin þótti listilega skrifuð og þar 
er mikinn fróðleik að finna. Þrátt fyrir stutta starfsævi skrifaði Theodór einnig 
gríðarlegan fjölda greina og safnaði miklum þjóðlegum fróðleik.

Söguseturs íslenska hestsins, vefslóð: sogusetur.is > Fræðsla > Theodór Arnbjörnsson. Arna Björg 
Bjarnadóttir. „Theodór Arnabjörnsson, hrossaræktarráðunautur 1920-1939. Ævi og störf.“ Vor 2007. 
http://www.skagafjordur.is/displayer.asp?cat_id=2290
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Mynd 99. Vinna hafin við uppsetningu 
Theodórsstofu. Búið er að klæða 
vegginn hjá stiganum með gifsi vegna 
reglna um brunavarnir. Finna þurfti leið 
til að fela skólplagnir í hægra horninu og 
gráa ofninn. Þá lá fyrir að slétta gólfið og 
finna á það gólfefni. Auk þess þurfti að 
fela hvítu súlurnar og járnbitann i loftinu 
þar fyrir ofan, sem og að finna smekklega 
lýsingu.

Mynd 100. Theodórsstofa fullgerð og vinsæl fyrir margsko-
nar fundarhöld. Hér fundar stjórn Félags hrossabænda.

Mynd 102. Gólfið í Theodórsstofu var eina gólfið sem var 
sléttað. Veggfóðraðir veggir úr gömlu Theodórsstofunni 
komnir upp og gluggi út í garð Theodórs og Ingibjargar. 
Forstöðumanni þótti veggfóðrið þó ekki koma nógu vel út.

Mynd 101. Flot í gólfið á Theódórsstofu 
blandað.
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Mynd 103. Nú átti eftir að fela ofninn. Þó þannig að 
hann gæfi áfram frá sér hita.

Mynd 104. Leiðin sem var farin til að fela ofninn en 
nýta frá honum hitann, var að smíða ofnagrind að 
gamalli fyrirmynd. Við það varð einnig til 
skemmtileg hilla. Eftir að gólfið var flotað og 
pússað var það málað þannig að það liti út eins og 
gólfdúkur frá um 1930. Þá var ákveðið að skipta út 
veggfóðri. Lengst til hægri sést hvar byrjað er setja 
upp brjóstpanel á vegginn.

Mynd 105. Smíðaður var 
hornskápur utan um skólplag-
nirnar. Hurðin var úr panel frá 
eyðibýlinu á Skaga.

Mynd 106. Steingrímur er að mestu 
búinn að rífa niður gamla veggfóðrið 
og er byrjaður að veggfóðra með því 
nýja. Panelhurðin fyrir hornskápinn 
bíður í horninu eftir að verða sett 
upp.

Mynd 107. Hornskápurinn fer vel 
í Theodórsstofu. Sömuleiðis nýja 
veggfóðrið og brjóstpanellinn. Þar 
sem í Theodórsstofu er ekki full 
lofthæð var gerð leit að lágu og nettu 
sófasetti og vitanlega varð það að 
vera frá fyrri hluta 20. aldar. Það 
fannst í Fríðu frænku. Lýsingin 
gefur notalega birtu og myndir 
úr eigu Theodórs hanga á vegg-
num. Málverkið kemur reyndar frá 
Hólaskóla en þótti passa vel í stofuna 
þar sem Theodór gekk í Hólaskóla á 
sínum tíma.
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Mynds 108. Árni Páll mælir 
fyrir veggmynd af Theodór 
áður en upplýsingar um 
stærð hennar eru sendar í 
prentsmiðjuna.

Mynd 109. Skrifstofa Theodórs. Nánast öll húsgögn og munir koma úr 
hans eigu og endurspegla vel starf og ferðalög hrossaræktarráðunautar 
í þá tíð. Á veggnum fyrir ofan útvarpið hangir símstöðvakort Theodórs. 
Hann þurfti mikið að nota síma miðað við það sem tíðkaðist í þá tíð, 
m.a. við að skipuleggja vinnuferðir um allt land. Á fallega útskorna 

skrifborðið var sniðin glerplata en undir hana settar 
teikningar sem Gerður fósturdóttir hans, þá 14 ára 
teiknaði í bók Theodórs járningar. 

Mynd110. Bókahilla úr eigu Theodórs. Flestar bækurnar 
og munirnir voru einnig í hans eigu. Bætt var við 
nokkrum ljósmyndum af þekktum hestamönnum sem 
voru samferðamenn hans og vinir. Lýsingu vantaði í 
hornið. Keyptur var lampi sem þótti helst passa við 
tímabilið en gæfi frá sér mjúka birtu.

Mynd111. Í Theodórsstofu gefst gestum kostur á að 
setjast við skrifborð Theodórs, hlusta á útvarpið, glugga 
í bækur sem er að finna í bókaskápnum eða skrifa sendi-
bréf og fá það síðan innsiglað með merki Sögusetursins 
og fá það sent með landpóstinum. 

Mynd 112. Lágt stilltir útvarpsþættir frá fyrri hluta 20. 
aldar hljóma úr þessu gamla útvarpstæki. Haft var uppi 
á hestatengdu dagskrárefni í eigu Ríkisútvarpsins sem 
var útvarpað fyrir miðja 20. öld. Útvarpstækið var keypt 
á fornsölu, settt í það pera og komið fyrir í því litlum 
Ipod sem spilar þessar gömlu upptökur. Hillan var síðan 
skreytt með ljósmyndum úr fjölskyldalbúmi Theodórs 
og Ingibjargar. 



66

Mynd 113. Fyrirmyndin að stofunni er upprunaleg skrifstofa Theodórs í Reykavík. Heimildir um hana var 
að finna á gömlum ljósmyndum frá Gerði Pálsdóttur fósturdóttur hans. Þá var hans gamla heimili í Rey-
kjavík heimsótt. Óvissuþáttum um útlit skrifstofunnar var mætt með því að sækja í þann stíl sem tíðkaðist 
á íslenskum heimilum á milli 1920 og 1939, eða á því tímabili sem Theodór gegndi starfi hrossaræktar-
ráðunautar. Á upprunalegri skrifstofu Theodórs voru einnig sæti fyrir gesti og hrosshárshúð á gólfi líkt og 
hér má sjá. Glugginn vísar út í garð heimilisins og þar var komið fyrir ljósmynd af þeim hjónum sem tekin 
var í garðinum á sínum tíma. Flúorljós var falið efst í glugganum að innanverðu til að fá birtu á myndina 
og inn í stofuna, líkt og um sólarljós væri að ræða. 

Mynd x. Hér sést vel samspil stofunnar og eldhússins, sem nýtist oft vel þegar tekið er á móti fundarfólki, 
smærri nemendahópum eða öðrum gestum sem þiggja að fá sér sæti.
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4.3.5. Söðlaverkstæði. Um starf aktygja- og söðlasmiða

Undir stiganum myndaðist lítið skot. Upphaflega var hugmyndin að útbúa þar leik-
jahorn fyrir börn. Plássið í kjallaranum var þó dýrmætt. Þess vegna var ákveðið að 
setja þar upp söðlaverkstæði, sem einnig voru kölluð aktygjaverkstæði eða aktyg-
javinnustofur. Verkstæðið hefur að geyma ýmsa viðkvæma muni og smá verkfæri 
sem ekki eru til þess fallin að vera handleikin. 
Gestinum gefst tækifæri til að kynnast starfi söðlasmiðsins með því að gægjast á 
gluggann og hlýða á frásögn leiðsögumanns. Þrátt fyrir smæð rýmisins undir 
stiganum tókst prýðilega að búa til dýpt í það með aðstoð lýsingar og ákveðinni 
innsetningu muna og efnisafganga.

Verkstæði söðla- og aktygjasmiða spruttu upp í bæjum landsins í byrjun 20. 
aldar. Ástæðan var aukin kerru-, vagna- og vélvæðing í landbúnaði og samgöngum. 

Mynd 115. Hugmynd að útfærslu að söðlasmíðaverk-
stæðinu rakst forstöðumaður á í gamalli bók. 
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Mynd 116. Undir stiganum myndaðist lágreist rými en með skemmtilega dýpt þó. Tilvalið var að koma þar 
fyrir söðlaverkstæði og loka af. En ljóst var að munir sem fylgdu gömlum söðlaverkstæðum væru ekki til 
þess fallnir að fólk handléki þá. Í stað þess að koma þeim fyrir í læstum hefðbundnum sýningarglerkassa, 
sem hefði reyndar verið úr takti við hugmyndafræði sýningarinnar, var því útbúin leikmynd af litlu verk-
stæði aktygja- og söðlasmiðsins, þar sem hægt er að gægjast á gluggann og virða fyrir sér munina í eðlilegu 
umhverfi. Þannig skynjar gesturinn líka síður „Ekki snerta“ bannið.

Mynd 117. Horft frá svipuðu sjónarhorni og á 
mynd 116. Söðlaverkstæðið með glugganum á 
hægri hönd. Landpósturinn beint framundan 
og hlaðan innan við vegginn á vinstri hönd.
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Mynd 118. Söðlaverkstæðið var veggfóðrað með gömlum 
dagblöðum sem átti að henda á Héraðsbókasafni Skagfirðin-
ga. Valdar voru fréttir sem tengdust hestamennsku og Hólum. 
Hver fjöl af panelnum sem kom af Skaganum var vel nýtt en 
þær fóru til að klæða súð verkstæðisins. Myndin er tekin úr 
hesthúsinu. Lengst til hægri er Theodórsstofa í smíðum.

Mynd 119. Smíðaðir voru stut-
tir veggstubbar sitt hvoru megin við 
stigaopið, þ.e. söðlaverkstæðið. Það var 
gert til að stækka útvegg Söðlaverk-
stæðisins og til að loka betur af annars 
vegar Theodórsstofu og hins vegar fata-
hornið sem síðar verður fjallað um.

Mynd 120. Hér er langt komið með að smíða utan um 
söðlaverkstæðið. Eftir nokkra leit að heppilegum gömlum 
glugga fannst þessi gluggi á lofti gamla torfbæjarins á Hólum. 
Hann laut engum lögmálum um varðveislugildi og því var 
óhætt að nota hann.

Mynd 121. Þegar búið var að sparsla í 
sprungur var viðeigandi að Steingrímur 
færi með hófjárnið til að milda allar 
brúnir. Því næst útbjó hann múrhúð 
sem hann bar á veggina.
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Mynd 122. Séð framan á söðlaverkstæðið. Þarna á eingöngu eftir að koma fyrir áhöldum söðlasmiðsins og 
reiðverum sem kunna að vera í viðgerð hjá honum. Auk þess að líma auglýsingu frá honum í gluggann. 
Að utan var leikmynd verkstæðisins múrhúðuð að neðan en ryðgað íslenskt bárujárn sett á efri hlutann. 
Bárujárnið var hirt úr rusli er verið var að gera upp gamalt hús á 
Sauðárkróki. Þannig vildi til að eigandi hússins var með kerru fulla af 
rusli á leið á haugana þegar annar trésmiðanna sem vann við 
Sögusetrið mætti honum. Hann snéri fólkinu við, hringdi í 
forstöðumann og sagði honum frá fundinum. Forstöðumaður var 
mættur skömmu síðar til að hirða bárujárn og gamalt timbur úr 
kerrunni. Leitin að rétta þaksaumi tók lengri tíma, en loks fannst lítil 
dós með nokkrum nöglum uppá háalofti hjá Höskuldi Þráinssyni, 
dýralækni á Nautabúi, sem dugðu til að negla bárujárnið fast og fá rétt 
útlit. Mynd 123. Kærkomið bárujárn og 

timbur komið á kerru Sögusetursins.

Mynd 124-126. Á meðan leikmyndasmiðir lögðu lokahönd 
á Söðlaverkstæðið brugðu Árni Páll og Arna sér í kaup-
staðarferð í heimsókn til Þórdísar Jónsdóttur, söðlasmiðs á 
Sauðárkróki. Hún leiddi þau í allan sannleika um notkun 
ýmissa verkfæra fyrr á tímum sem mörg eru notuð enn í 
dag. Þá lánaði hún Sögusetrinu gömlu svörtu leðursauma-
vélina. Auk þess tíndi hún saman í ruslapoka leðurafganga 
og annað sem gjarnan fellur til hjá söðlasmiðnum, sem 
síðan var dreift um söðlaverkstæðið í Sögusetrinu.
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Mynd 127. Söðlaverkstæðið á vinstri hönd. Í hægra horninu 
á glugganum er auglýsing frá aktygja- og söðlasmiðnum.

Mynd 129. Hnakkur frá Austurhlíð. 
Virkið er úr tré - járnspengt og hliðar
fjalir eru tilsniðnar. Á gjarðalykkjunni eru 
enn leifar ístaða og móttaka fyrir gjörð 
- úr leðri. Hampstrigaborðar eru lagðir 
ofan á virkið. Þar ofan á er sniðið segl. 
Hnakkurinn er fengin að láni hjá 
Byggðasafni Skagfirðinga.

Mynd 130. Horft inn um glugga söðlaverkstæðisins. Á 
borðinu eru verkfæri og hlutir í viðgerð, svo er engu er líkara 
en söðlasmiðurinn hafi brugðið sér frá eitt augnablik. Sauma-
vélin frá Þórdísi söðlasmið, setur mikinn svip á verkstæðið. Á 
söðlaverkstæðinu hanga síðan aktygi og reiðver sem þarf-
nast lagfæringar. Lýsingin kemur frá földu ljósi lengst inni í 
skotinu og sömuleiðis frá ljóshundi fyrir ofan saumavélina.

Mynd 128. Auglýsing frá aktygjavinnustofu.
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4.3.6. Hesthús. Aðbúnaður hrossa

Í hesthúsinu er sagt frá aðbúnaði hrossa fyrr og síðar. Þar er greint frá áhrifum 
umhirðu og aðbúnaðar á þróun íslenska hestsins.  Lýst er þróun húsaskjóls, fóðurs 
og atlætis, sem og áhrifum veðurfars, náttúruhörmunga, efnahagsástands og þek-
kingar á hverjum tíma. Þegar sagt er frá aðbúnaði hrossa er haft til hliðsjónar nát-
túrulegt atferli hestsins og í því samhengi horft til hitastigs í húsum, loftræstingar, 
stærðar á stíum og beitarhólfum fyrr og nú. 

Fyrirmynd að gerð og stærð að hesthúsinu í Sögusetrinu er m.a. torfhlaðið hes-
thús á Grund og Hjaltastöðum í Skagafirði. Settir voru upp tveir básar með stöllum, 
en stærð þeirra er svipuð og á eins hests stía nú á dögum. Hýsing hrossa á básum 
heyrir nánast sögunni til, en sambærilegar innréttingar og bása var þó víða að 
finna allt fram á níunda áratug 20. aldar.

Timbur í hesthúsið í Sögusetrinu var fengið úr gömlum útihúsum á Höfða á 
Höfða Höfða á Höfðaströnd, en nokkrar senur í kvikmyndinni Bíódagar voru teknar 
í húsunum. Sagan í timbrinu fer ekki á milli mála, en það er nuddað, nagað og litað 
af skepnum.  Leikmyndin af hesthúsinu var látin endurspegla nýtni og tíðaranda 
fyrri tíma, til að mynda var haft bil á milli fjala til að sýna hvernig timbrið var 
sparað. En einnig er sýnt hvernig allt var nýtt, s.s. rúmfjalir, árar og fleira sem féll til 
hverju sinni. Þessi útsjónarsemi við að spara og endurnýta vekur oftast mikla athy-
gli gesta. Leikmyndin að hesthúsinu var þannig úr garði gerð að hægt væri að koma 
með lifandi hesta inn í húsið ef tilefni þætti til.

Mynd 131. Heshúsin á Grund í Skagafirði.
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Mynd 132. Flokkur sjálfboðaliða á Höfða að rífa 
bása, gólf og veggi til að nota í leikmyndir 
Sögusetursins.

Mynd 133. Timbrið komið á kerru. Gjafmildir 
bændur og liðtækir sjálfboðaliðar voru ómetan-
legir við uppsetningu sýningar Sögusetursins. 

Mynd 135. Starfsmenn Sögusetursins lentu 
stundum í ævintýrum á ferðalögum sínum um 
sveitir að safna efnivið. Til að mynda varð kerra 
full af hleðslugrjóti eftir í einu pípuhliðinu er öxull 
hennar brotnaði. Þá reyndi enn á ný á liðtæka 
sveitunga. Grjótið var borið úr kerrunni í stórt 
síló sem bóndi einn skilaði á dráttarvélinni sinni 
heim í Hóla. Hér er langt komið með að hlaða 
stall í hesthúsið og að fela ofninn í leiðinni. 

Mynd 134. Horft úr rými Theodórsstofu. 

Mynd136. Leikmyndasmiðir búnir að smíða 
stallinn og vegginn fyrir ofan hann. Eftir er að 
saga úr fyrir glugganum.
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Mynd 138. Í leit að timbri 
og munum í Skagafirði var 
hvert tækifærið notað og 
smellt ljósmynd af hugs-
anlegum fyrirmyndum í 
leikmyndir Sögusetursins. 
Þennan útihúsaglugga var 
að finna á Höfða á 
Höfðaströnd.

Mynd 137. Heshúsglugginn fullgerður. Yst er rúða Gamla hesthússins 
sem hleypir birtu inn. Í gluggakistuna var sett moð og smáhlutir sem oft 
lenda í gluggum útihúsa. Síðan var sett gamalt gler sem fannst í útihúsi í 
Skagafirði. Fremst voru lagðir úr sér gengnir hlutir, s.s. ljár, ístað og fleira. 
Á myndinni sést einnig vel hvernig efsta fjölin í stallinum er nudduð af 
skepnum. Til marks um nýtni er granna spýtan sem klyfsöðullinn og 
töskurnar hanga yfir, ár úr árabáti. Hún var fengin í útihúsunum á Höfða 
og gegndi þar svipuðu hlutverki. Til að timbrið bæri merki um daglega 
umgengni dýra var borið júgursmyrsl á þær fjalir sem venjulega mæðir 
mest á í útihúsum. Þá kemur örlítill glans á fjalirnar líkt og um dýrafitu sé 
að ræða.

Mynd 139. Stallurinn með afgöngum af moði. Hér getur leiðsögu-
maðurinn handleikið moðið og notað tækifærið til að segja frá fóðrun 
hrossa fyrr og síðar. Hestar fengu gjarnan moðið frá kúm og kindum. 
Hver tugga var nýtt. Miklar breytingar urðu á fóðrun hrossa með tilkomu 
heyrúlla og tók hesturinn mikinn vaxtakipp í kjölfar þess, sem er 
áhugavert að fjalla um í leiðsögninni.

Mynd 140. 
Kisulóru þykir ekki 
amalegt að hreiðra um sig 
í moðinu.
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Mynd 141. Vegna reglugerða um brunavarnir mátti ekki 
setja torfur í loftið eins og tíðkaðist í gömlum útihúsum. Í 
staðinn var notuð steinull, slett á hana málningu og grasi 
sem límdist við hana, þannig að hún líktist torfum. Því 
næst var henni komið fyrir í loftinu og sprek úr Hólaskógi 
sett undir hana. 

Mynd 142. Torfur búnar til úr steinull.

Mynd 143. Torfur sem 
standast reglugerð bruna-
varna komnar í loftið. 
Torfljá stungið í loftið og 
höftum fyrir hesta. Svört 
vatnsleiðsla var algeng sjón 
í hesthúsum. Í þessari var 
rafmagnsleiðslan falin.
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Mynd 144. Auðvelt er að skapa líf í fullgerðu hesthúsi Sögusetursins með aðstoð íslenska hestsins, 
hundsins, hænsna og búsmala. Ýmsum hestatengdum munum var komið fyrir í hesthúsinu, s.s. söðli, 
klyfsöðli, klyfberum, reiðingi, smalaístöðum og fleiru. Lýsingin kemur frá dæmigerðum útihúsaljósum. Ef 
vel er að gáð má sjá stórar raufar á endastoðum básanna. Í þær er hægt að stinga slám fyrir aftan hesta sem 
kunna að vera hýstir í húsinu.

Mynd145. Meðal gripa sem eru til sýnis í hesthúsinu er kvensöðull. Undir honum sést glitta í gamla rúm-
brík Þegar vel er rýnt í myndina má sjá hreiður efst í vinstra horninu. Á bak við stúlkuna er opið inn í hlöðuna.
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4.3.7. Hlaðan. Þarfasti þjónninn við vinnu og flutninga 

Í umfjöllun um hestinn var nauðsynlegt að koma upp litlum „bíósal“ til að hafa 
kost á því að miðla gömlu efni sem til er um hestinn á kvikmyndaformi. Til að hafa 
„salinn“ í takt við annað á sýningunni var smíðuð lítil hlaða inn af hesthúsinu sem 
líktist í engu bíósal nema þar var komið fyrir stórum flatskjá með myndefni. Sætin 
eru gamall kirkjubekkur aftast og ullarsekkir á víð og dreif.

Kvikmyndaefnið sem sýnt er í hlöðunni fjallar um hlutverk hestsins í 
landbúnaði allt fram undir 1950. Um er að ræða hluta úr heimildarmynd, sem 
nefnist Í dagsins önn og fjallar um forna búskaparhætti í sunnlenskum sveitum. Í 
fullri lengd er myndin 175 mínútur en til sýningar í Sögusetrinu var klippt um 60 
mínútna mynd sem fjallar eingöngu um hestinn og notkun hans við margskonar 
vinnu og flutninga. Í myndinni er m.a. fjallað um þátt hestsins í vorverkum, 
heyskap, smölun, mótöku, þúfnasléttun, flagvinnu, kaupstaðaferðum, vegagerð, 
plægingu, fjallaferðum og fleira. Mörg sambærileg tæki og eru til sýningar á 
lóð Sögusetursins er að sjá í myndinni. Það má því segja að fræðsla um þemað 
utandyra haldi áfram og ljúki í hlöðunni.

Kvikmyndin er einstök heimild um horfin vinnubrögð og mikilvægt hlutverk 
hestins í landbúnaði. Myndin er sviðsett og var tekin upp á árunum 1960 til 1973. 
Það voru dr. Haraldur Matthíasson á Laugarvatni og Þórður Tómason safnvörður í 
Skógum sem sviðsettu myndina og flytja texta. Um kvikmyndatöku og klippingu sá 
Vigfús Sigurgeirsson.  Leyfi fékkst hjá Búnaðarsambandinu fyrir að klippa og sýna 
myndina í Sögusetrinu. Klippingu á myndinni sem sýnd er í Sögusetrinu annaðist 
síðan Steingrímur Karlsson kvikmyndagerðarmaður.15

Myndin er einstök heimild og hefur hlotið mikið lof gesta Sögusetursins. Að 
lokinni leiðsögn í hesthúsinu fylgir leiðsögumaðurinn gestum inn í hlöðuna. Margir 
sitja og horfa á alla myndina. Athyglisvert þykir að erlendir ferðamenn hafa ekki 
gert athugasemd við að hún sé ekki textuð, en myndefnið er það lýsandi að ef til vill 
skiptir það ekki öllu máli. Gestir hafa viljað kaupa myndina, svo brugðið var á það 
ráð að selja hana í fullri lengd í verslun Sögusetursins. Hún seldist fljótlega upp þar 
og hjá útgefanda. Búnaðarsamband Suðurlands endurútgaf myndina með íslensku 
og ensku tali 2012. 

Leiðsögumanni gefst því tækifæri til að taka á móti nýjum gestum á meðan fyrri 
gestir horfa á myndina. Hann tekur síðan aftur við gestunum er þeir hafa horft á 
myndina og skilar þeim nýju inn í hlöðuna. Síðan leiðir hann fyrri gesti að næstu 
þáttum sýningarinnar, sem fjalla annars vegar um landpóstinn og ferðalög fyrr 
15 Búnaðarsamband Suðurlands, vefslóð: Bssl.is > starfsemi > Vefverslun BSSL > Í 
dagsins önn. http://www.bssl.is/Template1.asp?Sid_NR=1611&E_NR=1570&VS=1VS1.
asp&VT=509&VT2=787&VT3=1611
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á tímum og hins vegar um reiðfatnað og tískustrauma þar að lútandi. Því næst 
sleppir hann þeim á efri hæðina þar sem þeir skoða sig um sjálfir. Ef um stærri 
hópa er að ræða er þeim þó oft fylgt upp og örfáum orðum farið um sýninguna sem 
þar er. Þá er hann laus aftur fyrir seinni hópinn. Þetta hefur gefist vel, en vitanlega 
eru fleiri en einn leiðsögumaður til staðar á háannatíma. Gestir fá því leiðsögn 
í gegnum alla yfirlitssýninguna nema í hlöðunni. Þá sjaldnast veitt leiðsögn um 
sérsýninguna á efri hæðinni.

Mynd 146. Horft úr verðandi móttöku. Hlaðan átti eftir að koma í hornið hjá þvottavélinni. Næst kom 
hesthúsið sem þegar hefur verið skýrt frá. Glugga í kjallara þurfti að fela að innan og finna fallega lausn að 
útliti þeirra að utan, að undanskildum hesthúsglugganum sem þegar hefur verið greint frá. 

Mynd147. Smiðir undirbúa smíði 
veggja til að loka hlöðurýmið af. Það 
þurfti að uppfylla reglugerð bruna-
varna og var því einangrað og 
gifsklætt. Síðan tóku leikmynda-
hönnuðir við og útbjuggu leikmyndir 
á vegginn bæði að innan og utan. 
Gluggarnir tveir vinstra megin við 
hvítu súluna féllu innan hlöðu-
rýmisins en þeir hægra megin lentu 
undir landpóstamyndinni sem síðar 
verður greint frá.
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Mynd 148. Lói leikmyndasmiður byrjaður að að 
klæða hlöðuna að innan í réttan búning og fela 
gluggana. Áður var Steingrímur leikmyndamálari 
búinn að skvetta á spónaplöturnar olíublöndu. 
Lengst til vinstri sést ber ofninn sem einnig þurfti 
að fela.

Mynd 149. Hér er búið að fela ofninn en hann 
þjónar þó áfram hlutverki sínu sem hitagjafi. 
Á veggina og í loftið voru settar þykkar spýtur 
sem í leikmyndinni líta út eins og bitar, stafir og 
langbönd.

Mynd 150. Bændur Í Víðinesi og á Syðri-
Hofdölum gáfu Sögustrinu þykkar spýtur sem þeir 
höfðu einhverju áður fengið úr gömlum hitavatns-
stokkum. 

Mynd 151. Hluti af spýtunum úr hitavatnsstokk-
unum í stafla fyrir fyrir framan Sögusetrið.
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Mynd 152 og 153. Vélar höfðu áður verið geymdar á gólfi 
hlöðunnar og bensínstybban sem fyllti rýmið var ekki 
sannfærandi. Þá kom Coca Cola drykkurinn sér vel, en 
hann leysir ekki eingöngu upp glerung í tönnum. Ólafur 
starfsmaður fékk það hlutverk að skafa gólfið með góðri 
aðstoð gosdrykkjarins.

Mynd 156. Inngangur hlöðunnar er á hægri 
hönd og hesthúsið á vinstri hönd. Plássið hér 
var notað til að hengja upp gömul reiðtygi, 
stilla upp reku og hreiðri sem dæmigert er að 
finna á syllum í gömlum útihúsum. Ljós var 
falið á milli spýta fyrir ofan hlöðuopið.

Mynd 157. Horft inn um hlöðudyrnar. Hrosshársreipin 
á sínum stað og gestir fræðast um hlutverk þarfasta 
þjónsins.

Mynd 154. Á annan útvegg hlöðunnar var 
smíðað pósthús fyrir landpóstahlutann.

Mynd 155. Á hinn vegg hlöðunnar sem kom út í 
sýningarrýmið hjá hesthúsinu voru sett nokkur lög af 
hurðum sem má fletta eins og bók, en fjöldi hurða hafði 
safnast á bæjum. Ekki hefur enn verið sett upp sýning 
innan við hurðirnar. Sú hugmynd var uppi að koma þar 
fyrir texta með margskonar fróðleik og ljósmyndum. Sú 
fræðsla sem færi fram á bak við þessar luktu dyr gæti 
verið hluti af ratleik um húsið. Ekki var sú hugmynd 
lengra komin.
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Mynd 158. Hlaðan fullgerð. Menn og málleysingjar fylgjast með kvikmyndinni Í dagsins önn. Snúrur 
úr skjánum liggja á bak við aktygin niður í lokaða búrkistu fyrir neðan skjáinn. Á hverjum morgni er 
kistan opnuð og myndinni komið af stað. Í loftið var sett eftirlíking af torfum líkt og í hesthúsinu. Með 

jöfnu millibili liggja bitar í loftinu og á milli þeirra eru faldir hátalarar. 
Smærri leikmunir í hlöðunni koma margir úr útihúsum í Skagafirði. 
Þeim er komið fyrir á hillum eða hengdir upp á uglum sem starfsmenn 
Sögusetursins tálguðu. Suma daga er sprittkerti stungið inn í luktina sem 
hangir við hornið. Hluti af fjölbreyttum leikmunum nýtist í senn sem 
sæti og uppstilling, þ.e. ullarsekkir (með hálmi inni í) úr kaupstaðafer-
ðinni, kistur og kirkjubekkur.

Mynd 159. Kattaraugu ættu að sjá einn af hátölurunum 
sem faldir eru á milli bitanna í loftinu.

Mynd 160. Á einn vegg 
hlöðunnar var sett gömul 
útihúsahúsahurð.
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4.3.8. Landpósturinn. Ferðalög á hestum

Á sýningunni er landpósturinn sérstaklega tekinn fyrir. Í raun er hann fulltrúi 
þeirra fjölmörgu sem ferðuðust um landið, s.s. lækna, ljósmæðra, presta og fleiri, 
oft á tíðum við erfiðar og hættulegar aðstæður.

Til að miðla sögu landpóstsins var sett á einn vegginn ljósmynd í fullri stærð 
af hinum landsþekkta Hans Karel Hannessyni landpósti og taglbundinni hestalest 
hans. Þar við hliðina var smíðuð leikmynd af pósthúsi og komið fyrir margskonar 
munum sem endurspegla starf landpóstsins og þeirra sem ferðuðust um á hestum. 
Þá var útbúið stutt myndband um sögu landpóstsins. Um gerð þess sá Steingrímur 
Karlsson kvikmyndagerðarmaður. Myndin samanstendur af brotum úr landpósta-
mynd sem hann var þá með í smíðum og gömlum ljósmyndum. Sr. Hannes Blandon 
var fenginn til að lesa inn á myndbandið. Hann var einnig annar sögumanna í 
Hestaleikhúsi Sögusetursins á Alþjóðlegum hestadögum í Skagafirði tveimur árum 
fyrr. Myndbandinu var komið fyrir á litlum skjái einu póstkoffortanna sem eru ábe-
randi í leikmyndinni.
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Undir myndbandinu er lesinn eftirfarandi texti:

Það var sagt Guðs þakkar vert að brúa torfærur og kosta ferjur svo fólk kæmist 
leiðar sinnar og boð bærust milli byggða. Það var samfélagsþjónusta sem 
bændur voru hvattir til að sinna og stóðu sig yfirleitt vel, enda hagur að því 
að vera „í þjóðleið“. Fólk bað vini og kunningja, eða þá sem áreiðanlegir þóttu, 
fyrir sendingar þegar þeir áttu leið um. Menn notuðu hverja ferð. 
Eiginlegar póstferðir voru ekki farnar fyrr en langt var liðið á 18. öld. Tilskipun 
um póstferðir árið 1776 kom til framkvæmda tveimur árum síðar. 
Það ár hófust reglubundnar póstferðir til landsins. Fyrsta eiginlega póstferðin 
innanlands var farin milli Reykjavíkur og Vestfjarða í febrúar það ár.  Farnar 
voru þrjár til fjórar ferðir á ári hverju þar til á 19. öld að ferðum póstanna var 
fjölgað um helming. Sögur af landpóstunum eru oft ævintýralegar. Sambland af 
hetjuskap, rómantík og spaugilegum atvikum í duttlungafullri íslenskri nát-
túru. 

Búnaður póstanna var hlý ullarföt, fótviss og traustur reiðskjóti og sterk og 
endingargóð reiðver. Hestar voru einn eða fleiri eftir því hve mikill pósturinn 
var. Stundum nokkrir saman í lest, bundnir aftan í hvern annan, girtir klyfsöðli 
á reiðing og póstkoffortin hengd á klakka. Var mikið umstang að girða á og 
taka af hestunum í hvert sinn sem áð var eða þar sem ferja þurfti varninginn 
yfir ár og vötn. Póstsendingarnar máttu ekki blotna.  Sjálfir póstarnir undu 
aftur á móti mesta vatnið úr fötum sínum og héldu síðan áfram leiðar sinnar. 
Póstleiðin gat verið æði misjöfn, yfir úfin hraun, straumvötn, heiðar og fjallvegi. 
Pósturinn var alls staðar aufúsugestur, enda bar hann ekki bara með sér bréf 
og aðrar sendingar heldur miðlaði hann líka fréttum á milli byggðanna og oft 
fengu ferðalangar að slást í för með honum, því öruggari leiðsögumenn var 
vart að finna ef menn voru ókunnugir. Landpóstarnir björguðu mannslífum en 
urðu sumir sjálfir úti í vonskuveðrum.

Í öræfum óbyggðanna mást smám saman og gleymast spor landpóstanna 
gömlu sem brutust áfram í fannfergi og hríð og fluttu með sér fyrstu 
morgunskímu nýrrar menningar í koffortum klyfjahestanna inn í hvíthélaða 
torfbæina.

Arna Björg Bjarnadóttir, Sigríður Sigurðardóttir og Steingrímur Karlsson. „Samantekt um 
landpóstana.“ Byggt á eftirfarandi heimild: Gísli B. Björnsson og Hjalti Jón Sveinsson. Íslenski 
hesturinn, bls. 94-95.
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Mynd 161 Mynd af Hans Karel Hannessyni landpósti þar 
sem hann leggur af stað í vetrarferð frá Reykjavík árið 
1909 var sett á langa vegginn. Á útvegg hlöðunnar var 
komið upp leikmynd að pósthúsi.

Þarfasti þjónninn
Frá landnámi og fram á miðja tuttugustu öld var íslenski hesturinn 
ein helsta forsenda búsetu í landinu. Landbúnaður, fl utningar 
og samgöngur byggðust á þjónustu hestsins. Auk þess að vera 
þarfasti þjónninn var á hann trúað í heiðnum sið og hann var 
mikilvægur þáttur í skemmtunum, samanber hestaat. Þá var 
hann gersemi höfðingja og valdsmanna og oft ein mesta gleði 
alþýðufólks, því „knapinn á hestbaki er kóngur um stund“.

The Most Useful Servant
From the time of the settlement of Iceland in the ninth century AD 
until the mid-20th century, the horse made a crucial contribution 
to life in Iceland: farming, transport and travel all relied upon the 
horse. The horse was also an object of veneration in the Old 
Norse religion, and it provided entertainment, for instance at 
horse-fi ghts. Fine horses were prized by chieftains and leaders, 
and the horse made an important contribution to the lives of 
the common people; as an Icelandic maxim says: “The rider on 
horseback is king for a day.”

Hestur í þágu þjóðar 
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Kúskur á hestvagni í lækjargötu. Ljósmyndasafn Reykjavíkur, óþekktur.

Hans Karen Hannesson landpóstur leggur af stað í vetrarferð frá Reykjavík árið 1909. Ljósmyndasafn Reykjavíkur, Magnús Ólafsson.

Verkamenn við gatnagerð í Pósthússtræti með aðstoð hestvagna
og gufuvaltarans Bríetar um 1918. Ljósmyndasafn Reykjavíkur, Magnús Ólafsson.

Mynd 162. Ljósmyndina af Hans landpósti 
notaði Sögusetrið á veggspjaldasýninguna 
Hestur í þágu þjóðar á Landsmóti hestaman-
na 2006, sem síðan var sett upp í anddyri 
Hólaskóla. Myndin hentaði einstaklega vel á 
langa vegginn en var þó látin speglast. 

Mynd 162. Hans póstur blæs í lúðurinn. 
Myndin var prentuð á þrjár plötur sem síðan 
voru negldar á vegginn. Póstkoffortum, póst-
töksu, reiðtygjum og fleiri munum landpóst-
sins var stillt upp fyrir framan myndina og 
við pósthúsið. Einnig voru settir steinar fyrir 
framan myndina. Þannig er reynt að ná fram 
þeirri upplifun að Hans sé raunverulega á 
staðnum og allt sem honum tilheyrir.



85

Mynd 164. Veggurinn milli hlöðunnar og 
pósthússins kominn upp. Frammi kemur birtan 
inn um móttökudyrnar.

Mynd 165. Smíði leikmyndar pósthússins að 
mestu lokið en eftir er að stilla upp munum. 
Grunnt bíslag eða fordyri var sett á pósthúsið 
til að skapa meiri dýpt í leikmyndina og til 
að koma lýsingu fyrir innan við hurðina. Ljós 
gardína var sett fyrir rúðuna. Með þessu móti er 
reynt að gefa til kynna að innan við „læstar“ dyr 
pósthússins sé umgangur og líf.

Mynd 166. Á hvíta vegginn við hliðina á pósthúsinu átti 
Hans landpóstur eftir að koma með hestalestina.

Mynd 168. Hans póstur kominn heim að dyrum við 
pósthúsið, en 1873 voru fyrstu pósthúsin sett á laggirnar. 
Úti bíða póstkoffortin, en inni er sjálfsagt heitt á 
könnunni, enda pósturinn aufúsugestur.

Mynd 167. Við enda veggjarins sem myndin af 
Hans landpósti kom síðar var gengið upp á efri 
hæð. Hvíti stutti veggurinn fyrir endan hélst 
óbreyttur. Efri og neðri hæðin eru sitt hvort 
brunarýmið og því þurfti að setja brunahurð á 
milli.
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Mynd 168. Horft niður stigann þar sem land-
póstamyndinni var komið upp.

Mynd 169. Horft niður stigann eftir að 
landpóstamyndin var sett upp.

Mynd 170. Til að lýsa 
niður á Hans landpóst 
voru sett ljós fyrir ofan 
myndina og síðan úr sér 
gengin fjöl fyrir framan 
til að fela sjálfan ljósa-
búnaðinn.
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Mynd 173. Hin einu sönnu íslensku stangamél. 
Engu líkara er en landpósturinn eða viðskipta-
vinur pósthússins hafi tekið út úr hestinum og 
hengt mélin á hentugan stað við pósthúsið.   

Mynd xx. Leiðabók landpóstsins frá byrjun 20. aldar 
fundu starfsmenn setursins fyrir tilviljun í kofforti 
í löngu yfirgefnum torfbæ í Skagafirði. Gestir hafa 
gaman að því að fletta henni og kynna sér áætlun 
landpóstanna.

Mynd 171. Þegar þessi landpóstakista er opnuð fer af stað stutt 
fræðslumyndband um líf og störf landpóstanna. Í kistunni er 
einnig að finna póstsendingar og ýmislegt sem þeir höfðu með á 
ferðum sínum s.s. hófajárn og sokkaplögg.

Mynd 172. Hugmyndin að land-
póstaskjánum fæddist er forstöðumaður 
rakst á þessa einföldu skjái á Hótel Sögu 
í febrúar 2009.
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Mynd 176. Leikmyndin fullgerð og munum hefur verið komið fyrir. Hlutirnir segja ekki eingöngu sögu 
landpóstanna, heldur einnig annarra sem ferðuðust um landið af ýmsu tilefni. Á myndinni les heimasætan 
bréf sem landpósturinn hefur komið til skila, ef til vill er það frá vonbiðli. Kisan situr ofan á landpósta-
kistunni sem hefur að geyma stutta fræðslumyndbandið um landpóstana og fylgist grannt með.

Mynd 176. Í kistu landpóstsins er að finna innsigluð bréf með merki 
Sögusetursins. Forstöðumaður fór á Þjóðdeild Landsbókasafns þar sem hann 
lærði að brjóta bréfin rétt saman. Í Theodórsstofu er hægt að skrifa bréf á 
gulan pappír, fá innsiglað með merki Sögusetursins og senda áfram með 
landpóstinum.
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Sögusetur íslenska hestsins

Ljósmyndasafn Reykjavíkur, Magnús Stefánsson.

Mynd 177. Ljósmyndin sem sett var á vegginn er frá þriðja áratug 20. aldar. Hún er 
tekin í húsasundi við Templarasund 3 í Reykavík. Sögusetrið notaði hana áður á 
kynningarveggspjaldi árið 2006.

4.3.9. Reiðfatnaður og járningar

Í litlu húsasundi sem útbúið var beint á móti pósthúsinu var athyglinni beint að 
reiðfatnaði og járningum. Hvort tveggja er hægt að tengja við ferðalög á hestum. 
Þetta þema á því vel við svo nálægt landpóstinum. Ljósmynd sem tekin er í Tem-
plarasundi í Reykjavík af konu sem hengir upp þvott og hesti er hjá henni stendur 
og gæti verið að bíða járningar, var prentuð í veggjarhæð og sett upp. Þá var veggur 
sem myndaði horn við myndavegginn klæddur bárujárni og festur á hann snúru-
staur. Þannig er leitast við að draga myndefnið út úr myndinni og gefa því meira líf.



90

Mynd 178. Búið er að gifsklæða vegginn 
þar sem síðan var fjallað um reiðfatnað og 
járningar. 

Mynd 180. Í húsasundinu við Tem-
plarasund voru húsin bárujárnsklædd 
og því eðlilegt framhald af myndinni að 
bárujárnsklæða vegginn og koma þar fyrir 
snúrustaurnum. Á snúrunni hanga 
pokabuxur og ullarfatnaður.

Mynd 179. Hér hefur veggurinn verið báru-
járnsklæddur og myndin úr húsasundinu 
rétt ókominn á vegginn.
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Mynd xx. Engu er líkara en að hesturinn bíði járningar í húsasundinu. Lengst til hægri var komið fyrir 
kassa með járningaáhöldum.
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4.3.10. Sérsýningarsalur. Ljósmyndasýningin Hesturinn í 
náttúru Íslands.

Á efri hæðinni var útbúinn bjartur  sýningarsalur líkt og áður hefur verið lýst. 
Markmiðið er að bjóða þar upp á sérsýningar af ýmsu tagi sem er skipt út reglulega 
fyrir nýjar.

Sýningin sem sett var upp sumarið 2010 var ljósmyndasýning sem bar 
yfirskriftina Hesturinn í náttúru Íslands. Sérstakur stuðningur fékkst til sýningarin-
nar úr Náttúruverndarsjóði Pálma Jónssonar stofnanda Hagkaups. Salurinn er að 
mestu undir súð. Því var áskorun að finna leið til að setja þar upp ljósmynda-
sýningu. Ýmsar tillögur voru ræddar, s.s. að smíða skilrúm undir súðina og hengja 
myndirnar á það. Gallinn á þeirri útfærslu var að salurinn hefði minnkað. Að lokum 
kom upp sú hugmynd að smíða litla kassa og festa á súðina. Það var gert og álplö-
tum sem ljósmyndirnar voru prentaðar á var komið fyrir á kössunum. 

Helgi Thoroddsen, nemandi í grafískri hönnun við Listaháskóla Íslands, var 
ráðinn á Sögusetrið til að sjá um uppsetningu sýningarinnar í samráði við forstöðu-
mann. Ljósmyndir á sýningunni áttu auk hans Gígja Einarsdóttir og Jón Hilmarsson. 
Einnig vann Helgi myndbandsverk í samvinnu við Evu Brá Barkardóttur. Í verkinu 
er lögð áhersla á daglegt líf hestsins og bent á fegurðina sem þar leynist. Undir því 
les Jóhannes úr Kötlum með sinni magnþrungnu röddu kvæði sitt Stjörnufák. 

Myndataka var í höndum Helga og um klippingu sá Elísabet Thoroddsen.1

1 Arna Björg Bjarnadóttir og Helgi Thoroddsen. „Hesturinn í náttúru Íslands. Ljósmynda- og mynd-
bandssýning.“ [Sýningarskrá], ágúst 2010.

Markmið ljósmyndasýningarinnar var að varpa ljósi á órjúfanleg tengsl íslens-
ka hestsins við náttúru landsins. Íslenski hesturinn hefur allt frá landnámi alist 
þar upp. Hann er hluti af henni og hefur mótast af aðstæðum hennar.  Myn-
dirnar endurspegla andstæður þessara aðstæðna, sem geta verið bæði erfiðar 
og ljúfar, Sumar eru kraftmiklar en aðrar mjúkar og tilfinningaríkar. 

Helgi ólst upp á hrossaræktarbúinu Þingeyrum í Húnaþingi og var með hesta 
fyrir augunum frá morgni til kvölds. Hann myndar hestana frá óhefðbund-
num sjónarhornum og í margvíslegum veðrabrigðum og sýnir þannig nýjar og 
óvenjulegar hliðar hans. Þetta var fyrsta ljósmyndasýning Helga og á henni má 
sjá valdar myndir sem hann hefur tekið síðastliðin ár á Þingeyrum. 

Gígja var alin upp á  bænum Álftárósi á Mýrum í Borgarfirði. Mörgum sumrum  
var þó eytt í paradísinni Hjörsey á Mýrum. Á eyjunni gekk hópur stóðhrossa 
sjálfala.  Nærveran við hrossin átti stóran þátt í því að Gígja fór að taka ljós-
myndir af hestum. „Að sitja á þúfu og fylgjast með stóði getur gefið manni 
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ótrúleg tækifæri til að taka frábærar myndir, sérstaklega þegar stóðið hefur 
gleymt nærveru mannsins og atferli hópsins verður óháð honum.“ Gígja lærði 
ljósmyndun í Iðnskólanum í Reykjavík og tók próf sem tamningamaður frá 
Hólaskóla árið 2001. Myndir eftir Gígju hafa birst í mörgum hestablöðum, m.a 
Equine Journal, Tolt News, Eiðfaxa, Equus, Stóðhestablaðinu og víðar.  

Jón starfaði á þessum tíma sem skólastjóri í Grunnskólanum austan Vatna í 
Skagafirði. Jón hélt sína fyrstu ljósmyndasýningu árið 2009 þar sem viðfangs-
efnið var Hofsós og nágrenni. Önnur sýning Jóns var haldin vorið 2010, þar 
sem þemað var norðurljós í Skagafirði. Í myndum sínum vinnur hann mikið 
með landslag og náttúra Skagafjarðar.

Arna Björg Bjarnadóttir og Helgi Thoroddsen. „Hesturinn í náttúru Íslands. Ljósmynda- og mynd-
bandssýning.“ [Sýningarskrá], ágúst 2010.

Mynd184. Í glugga á stafni voru keyptar ljósar 
gardínur.

Mynd 181-182. Hér er verið að leitast við að 
ákveða stærð og staðsetningu myndanna. Á 
myndinni til virðir Helgi súðina og gluggann fyrir 
sér. Finna þurfti lausn á að setja upp ljósmynda-
sýningu undir súð. Þá var birtan í salnum ekki 
heppileg fyrir slíka sýningu. Hvort tveggja var 
leyst farsællega. Filma var límd í gluggana á þak-
inu og útbúnir kassar til að festa ljósmyndirnar á.

Mynd 185. Í loftið voru settir kastarar á brautum 
sem síðan voru stilltir þegar búið var að setja 
myndirnar upp.
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Mynd 186 og 187. Myndirnar 
voru prentaðar á álplötur og 
límdur á þær svokallaður U-
listi. Þá var smíðaður lítill kassi 
festur á súðina. Sömuleiðis var 
skrúfaður á hann sambærilegur 
U-listi. Síðan voru myndirnar 
hengdar á kassana. Þær er því 
hægt að setja upp og taka niður 

á mjög auðveldan hátt. Með 
þessu móti fékk salurinn 
að njóta sín. Sömuleiðis 
ljósmyndirnar í þó fremur 
nýstárlegri sýningarupp-
setningu þar sem engu 
líkara er en myndirnar 
hangi í lausu lofti.

Mynd 188. Myndbandsverkinu 
er varpað á skrifstofuvegginn. 
Megininntak verksins snýst um 
að sýna hestinn í sínu 
náttúrulega umhverfi og fanga 
athyglisverð augnablik.  Ekki þó 
endilega bara augnablik sem eru 
sjaldséð og mikilfengleg heldur 
líka fegurðina í því almenna sem 
hesturinn gerir, enda er þar oftast 
mestu fegurðina að finna. Hvað 
gerir hesturinn þegar honum 
leiðist, honum er kalt, hann er 
lífsglaður o.s.frv. Myndatakan 
er í einskonar konstrúktívistastíl 
þ.e.a.s. hlutföllin bjöguð og 
hægt að leika sér með dýpt og 
áhugaverða hluti sem falla inn í 
ramma myndavélarinnar.

Mynd 189. Skjávarpa var komið 
fyrir í loftinu fyrir myndbands-
verkið. Þá voru hvítir hátalarar 
hengdir í loftið en sjást ekki á 
þessari mynd. Skjávarpinn er 
einnig notaður við mörg önnur 
tilefni, t.d. í fræða- og 
kynningarstarfi, í kennslu og við 
fundahald.
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Mynd 190. Þegar gengið er upp 
á efri hæðina frá landpóstinum 
blasir fyrsta ljósmyndin við. Rétt 
er að veita því athygli að á vinstri 
hönd varð til lítil hilla þegar 
opnað var á milli hæða en var 
áður gólf. Sá hluti gólfsins var 
látinn halda sér óbreyttur til að 
sýna hvernig gólfið leit út áður en 
það var meðhöndlað.

Mynd191. Þegar gengið er niður 
af efri hæðinni blasir þessi ljós-
mynd við. 

Mynd 192. Sýningarsalurinn á efri hæðinni varð hinn glæsilegasti. Ekki spilla furuborðin og pílárar í stiga-
handri. Ljósmyndasýningin nýtur sín vel og salurinn er notaður við margskonar tilefni.
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4.4. Opnun Söguseturs íslenska hestsins 

Mynd 193. Boðsbréf á opnun sýninga Söguseturs íslenska hestsins. 
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Mikill handagangur var í öskjunni síðustu dagana fyrir opnun. Auk starfsmanna og 
iðnaðarmanna var aðstoð vina og kunningja sem komu inn í ólík verk ómetanleg. Á 
síðustu tveimur vikunum fyrir opnun var lögð lokahönd á sýningagerðina, munum 
komið fyrir, send út boðskort, sendar út fréttatilkynningar, komið upp flaggstönginni, 
prentaðir fánar með merki Sögusetursisns, sóttir heybaggar fyrir opnunarhátíð, veitingar 
skipulagðar og margt fleira. Kvöldið fyrir opnun var útlit fyrir að allt væri tilbúið. Þó fór 
svo að starfsmenn voru að snúast fram á síðustu stundu á opnunardeginum; sópa, skúra, 
stilla upp utandyra, huga að veitingum og þá tók stund fyrir stúlkurnar að klæða sig í 
íslenska búninginn.

Mynd xx. Hugmyndin að boðskortunum reyndist 
hálf galin í framkvæmd en það tók sannarlega 
tíma að brjóta þau öll saman og innsigla. Með 
góðri aðstoð gesta og gangandi og löngum sólar-
hring tókst þó að ljúka því í tíma og koma í póst.

Mynd 194, 195 og 196. Boðskortið var hand-
skrifað, á það síðan atað óhreinindum og síðan 
skannað og prentað út. Því næst brotið saman með 
gamla laginu og innsiglað með signeti Söguseturs-
ins. 

Mynd198. Í mörgu þurfti að snúast við skipu-
lagningu opnunar. Sif á skrifstofu Setursins.

Mynd 197. Kaffipása þremur dögum fyrir opnun.
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Mynd 199. Svona var umhorfs 11. ágúst, þremur dögum fyrir opnun.

Mynd  200. Daginn fyrir opnun. Ullarsekkir lagfærðir, límt í glugga og tekið til á lóð.
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Mynd 203. Skömmu fyrir miðnætti var 
búið að stilla lýsinguna á lóðinni þannig 
að hún varpaði skuggamyndum á veg-
ginn.

Mynd 204. Starfsmenn halda 
í háttinn

Mynd 205. Allt klárt!

Mynd 202. Kvöldið fyrir opnun útbjug-
gu Ólafur starfsmaður og frændsystkini 
hans luktir úr krukkum sem hægt yrði 
að skreyta lóðina með kvöldið eftir. 

Mynd 201 Kvöldið fyrir opnun. 
Sigríður Sigurðardóttir safnstjóri 
Byggðasafns Skagfirðinga, Sara R. 
Valdimarsdóttir kennari og Bjarki 
Sigurðsson starfsmaður stilla upp í 
hlöðu.
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Katrín Jakobsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra opnaði sýningarnar og hr. Jón 
Aðalsteinn Baldvinsson Hólabiskup blessaði húsið. Þá tóku fjölmargir aðrir til máls, m.a.  
höfundur þessarar greinargerðar, Þorvaldur Kristjánsson, formaður Hollvinasamtaka 
Sögusetursins, Bjarni Jónsson, forseti sveitastjórnar Skagafjarðar, og Skúli Skúlason, 
rektor Hólaskóla. Þá færði Sigurður Sigmundsson hestaljósmyndari Sögusetrinu og 
Eiðfaxa ljósmyndasafn sitt að gjöf. Opnunarhátíðin byrjaði þó á því að landpósturinn 
kom ríðandi ásamt fríðu föruneyti og afhenti úr pósttösku sinni forstöðumanni lykil að 
Sögusetrinu. Ljósmyndunum sem hér á eftir fara er flestum leyft að tala sínu máli. Þær 
tók Helgi Thoroddsen, nema annað sé tekið fram.

Opununarhátíð utandyra

Í fyrstu stóð til að opnunin færi fram innandyra. Ég var aldrei sátt við þá 
tilhugsun þar sem sýningin hefst utandyra. Ég fór því að gæla við þá hug-
mynd að opnunarhátíðin færi fram á lóð Sögusetursins og á bílaplaninu 
fyrir framan hana. Ég sótti heybagga í kerruna góðu til nágranna minna á 
Bakka í Viðvíkursveit. Baggarnir voru notaðir til að afmarka svæði fyrir 
gesti og úr þeim gert ræðupúlt. Nokkrum borðum var einnig komið fyrir og 
þau skreytt með íslenskum jurtum og blómum. Um veitingarnar sá Ferða-
þjónustan á Hólum og bjórinn gaf Bruggverksmiðjan Árskógsandi. 
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Mynd 219. Frábært starfsfólk Söguseturs íslenska hestsins ánægt með afrek sumarsins á opnunardegi 
Setursins. Frá vinstri: Helgi Thoroddsen, Sif Helgadóttir, Arna Björg Bjarnadóttir, Helgi Thorarensen, 
Bjarki Sigurðsson og Sæunn Kolbrún Þórólfsdóttir.
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Fjölmennt var á opnunarhátíðinni og í tilefni hennar var Sögusetrið opið til klukkan 
klukkan 22 um kvöldið. Heim héldu þreyttir en ánægðir starfsmenn. Í þessari ströngu 
en skemmtilegu vinnutörn hafði forstöðumaður tekið sér helgarfrí einu sinnu á tímabíl-
inu frá maílokum til 14. ágúst. Þá tók hann ætíð daginn snemma og vann oft framundir 
miðnætti. 

Sýningarnar hlutu mikið lof gesta og sömuleiðis endurgerðin á húsnæðinu. Sögusetrið 
var opið alla daga í ágúst frá kl. 10 til 18 og eftir samkomulagi á öðrum tímum. 

Opnun Sögusetursins fékk nokkra umfjöllun í fjölmiðlum næstu, þ.e. í sjónvarpi, á 
Netsíðum, í dagblöðum og tímaritum. Hér á eftir eru birt viðtöl úr þeim blöðum sem 
voru með forsíðumyndir úr Sögusetrinu og fjölluðu um það á síðum sínum.
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52  EIÐFAXI 

Íslenski hesturinn er 
        hluti af menningararfinum

Sögusetur íslenska hestsins

Allt kapp var lagt á að nota gamlan notaðan við frá því fyrir 1950. 

Sagan

TEXTI: Trausti Þór Guðmundsson
MYNDIR: Denni Karlsson
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  EIÐFAXI 53 

Alþjóðleg stofnun með fjölbreytta starfsemi

Í lok síðasta sumars opnaði Sögusetur íslenska hestsins glæsilega sýningu um íslenska 
hestinn, í fallegu nýuppgerðu húsnæði er stendur í hjarta Hóla í Hjaltadal. Húsið var 
upphaflega reist á fyrri helmingi 20. aldar sem hesthús, hlaða og geymsla og fer því vel að 
hýsa þar sýningar-, rannsóknar- og starfsaðstöðu Sögusetursins. Arna Björg Bjarnadóttir 
hefur stýrt uppbyggingu Sögusetrinu síðastliðin fjögur ár. Hún er fædd og uppalin í 
Ásgeirsbrekku í Skagafirði, sagnfræðingur að mennt og stundar nú samhliða vinnu 
mastersnám í Hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands. 
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54  EIÐFAXI 

Fræðandi, vönduð og lifandi sýning

Hollvinasamtök Sögusetursins

Spennandi tímar framundan

Í hlöðunni njóta gestir þess að horfa á myndskeið sem sýna ólík hlutverk hestsins fyrr á tímum. Sögusetrið er að hefja átak í söfnun kvikmyndaefnis, hvort sem um er að ræða gamalt eða nýtt, útgefið eða 

óútgefið efni. Lifandi myndir eru mikilvægar heimildir t.d. um þróun reiðmennsku, byggingu hrossa, mótahald og tísku og mikilvægt að tryggja varðveislu þessara heimilda. Ljósmyndari: Denni Karlsson.

Sagan
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  EIÐFAXI 55 

Í gamla útvarpinu má hlýða á útvarpsþætti en öllu hestatengdu útvarspefni frá því fyrir 1950 var safnað hjá Ríkisútvarpinu og er nú 

útvarpað úr þessu fágæta útvarpstæki. Þar gefur að hlýða skemmtilega þætti t.d. um Hesta-Bjarna, hestaferðasögur og kvæðaþætti 

um hesta og menn. Ljósmynd: Denni Karlsson

Í Sögusetrinu gefst gestum kostur á að skrifa bréfa og senda með landpóstinum.

Theodórsstofa var sett upp til minningar um Theodór Arnbjörnsson, fyrsta hrossaræktarráðunaut landsins en hann lagði í mörgu 

drögin að þeirri hrossarræktarstefnu sem enn er byggt á í dag. Kolfinna Gerður, fósturdóttir Theodórs færði Sögusetrinu fjölmarga 

muni dánarbúi Theodórs. Í Theodórsstofu er notalegt að setjast niður, glugga í bók, skrifa bréf og senda með landpóstinum eða hlusta 

á gamla útvarpsþætti.  Auk bóka úr eigu Theodórs er þar að finna bækur úr bókasafni Magnúsar Sigurðssonar læknis. Hann færði 

Sögusetrinu og Hólaskóla bókasafn sitt vorið 2010 sem hefur að geyma flest allar hestabækur sem komið hafa út á Íslandi fyrr og síðar, 

tímarit, auk fjölmargra erlendra bóka. Þá afhenti hann Sögusetrinu handrit að Orðfáki, orða- og alfræðiriti um hestinn sem það hyggst 

koma á stafrænt form til uppflettingar á Internetinu. Ljósmyndari: Denni Karlsson.

Reiðbuxur Ágústar Magnússonar (f. 1895, d. 1979), bónda í Víðinesi 

í Hjaltadal. Pokabuxurnar voru saumaðar um 1940 úr heimaunnu 

vaðmáli. Gaman er að velta fyrir sér þróun tísku í hestamennskunni, 

hvort sem um er að ræða fatnað, byggingarlag hrossa eða rakstur 

á faxi og feldi.

Hnakkur frá Austurhlíð. Vikrið er úr tré- járnspengt, Hliðarfjalir eru 

tilsniðnar. Á gjarðalykkjunni eru enn leifar ístaða og móttaka fyrir 

gjörð - úr leðri. Hampstrigaborðar eru lagðir ofan á virkið. Þar ofan 

á er sniðið segl.  Hnakkurinn er í eigu Byggðasafns Skagfirðinga. 

Ljósmynd: Denni Karlsson.
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Arna í Sögusetri Íslenska hestsins í Feykisviðtali 

Óhætt er að segja að hlutirnir hafi leikið í höndunum á smiðnum Lóa og myndlistamanninum 
Steingrími

ÓHörður Jónsson á Hofi, Bergur Gunnarsson á Hólabúinu og Friðrik bróðir Örnu aðstoðuðu við 
jarðvegsskipti. Sæunn Kolbrún starfsmaður á Sögusetrinu er með grunn í landslagsarkitektúr 
fékk það hlutverk að hafa umsjón með lóðaframkvæmdum og leysti það vel úr hendi.

Lóð Sögusetursins var orðin hin glæsilegasta á opnunardaginn.

Sér fegurðina í viðum 
gamalla útihúsa

Það vekur alltaf upp sterkt 
ljósleiftur til fortíðar að koma 
heim að Hólum en heimsókn í 
Sögusetur Íslenska hestsins 
er hrein ævintýraferð skyn-
færanna aftur til íslenskrar 
fortíðar.  Hið nýja húsnæði 
setursins á Hólum er vel-
heppnað ferðalag um ís-
lenska sögu þar sem gestir 
setursins geta fálmað, lykt-
að og upplifað líkt og börn. 
Feykir heimsótti Örnu Björgu 
Bjarnadóttur forstöðumann 
setursins á dögunum.

Gamall og mikið genginn 
stigi gegnir hlutverki bæklinga-
statífs, panill, gamall viður, 
gamall skítugur viður, 
gamlir munir og menning 
okkar íslendinga. Þarna fá 
útlendingar svo sannarlega 
allt fyrri peninginn og í stað 
þess að fá sarp í eyrun þar sem 
sagan er sögð fylgir starfsmaður 
setursins með í kaupunum og 
segir söguna um leið og gengið 
er um húsakynnin. Ólíkt öðrum 
setrum og söfnum mega gestir 
snerta alla muni á setrinu  og 
ljúft er að setjast í Theodórsstofu 
með góða bók og upplifa sig á 
heimili um miðja síðustu öld.  
Sé upplifun allra gesta jafn 
sterk og upplifun blaðamanns 
er tilganginum náð segir Arna 
Björg sem í sumar lagði í 
mikla vinnu ásamt starfsfólki 
sínu, iðnaðarmönnum og 
leikmyndahönnuðum að búa 
setrið svo úr garði að hughrifin 
verði þessi. 

Áður en Sögusetrið opnaði 
í hinu nýja og glæsilega 
húsnæði upp úr miðjum ágúst 
hafði starfsstöðin verið í lítilli 
skrifstofu uppi í rísi í Hólaskóla. 
Sýningarhald, líkt og nú er búið 
að koma upp í setrinu, er þó ein-
ungis einn þáttur í starfi Sögu-
setursins sem einnig gegnir hlut-
verki fræðslustofnunnar sem 
vinnur að söfnun og skrán-
ingu margvíslegra heimilda 

um íslenska hestsins. Þá stendur 
setrið fyrir fræðslustarfsemi að 
ýmsu tagi svo sem ráðstefnum, 
málþingum og sýningum. 

Á ársgrundvelli hefur náðst að 
safna styrkjum til að halda úti 
einu og hálfu stöðugildi  en í 
sumar náðist að afla fjár svo 
hægt væri að hafa sex starfs-
menn í fullu starfi og ekki veitti 
af, en sjálf tók Arna sér eingön-
gu einu sinni helgarfrí í sumar 
og vann alla aðra daga frá átta á 
morgnanna til miðnættis.  Svo 
mikill var ákafinn í að klára 
verkið, sem Arna hafði sjálf lengi 
látið sig dreyma um en einu sinni 
blásið af sökum þess að hafa 
ekki geta safnað nægjanlegu 
fé til verksins. –Við búum við 
það að reka setrið eingöngu 
á styrkjum og hef ég því ekki 
alltaf vitað í desember þegar 
ég býð eftir niðurstöðu fjárlaga 
hvort ég hafi vinnu í janúar eða 
ekki. Hingað til hefur þetta þó 
gengið, útskýrir Arna og brosir. 

En hvert er hægt að sækja 
styrki í starf sem þetta annað 

en í fjárlög? –Það eru nokkrir 
sjóðir sem hægt að sækja styrki 
í og fer alltaf góður tími í það 
snemma árs og á haustin að 
sækja fjármagn til setursins. Við 
höfum verið að fá styrki frá 100 
þúsund krónum og upp í rúmar 
fjórar milljónir og allt þar á 
milli. Ég hef sótt um á fjárlögum 
og eins frá Sveitarfélaginu 
Skagafirði á hverju ári auk 
allra mögulegra sjóða. Þá 
hefur setrið fengið myndarlega 
styrki frá bæði Vaxtarsamningi 
Norðurlands vestra,  Menningar-
ráði Norðurlands vestra, 
Þjóðhátíðarsjóði og Náttúru-
verndarsjóði Pálma í Hag-
kaupum svo einhverjir séu 
nefndir. Þá stofnuðum við í 
sumar    hollvinasamtök í kring-
um Sögusetrið að fyrirmynd 
Smithsonian safnkeðjunnar 
í Bandaríkjunum en þeirri 
hugmynd hefur verið vel tekið. 
Hugmyndin gengur út á að 
aðilar gerast hollvinir setursins 
og greiða þá ákveðna upphæð 
reglulega til þess, færa því muni 

eða vinna sjálfboðavinnu Við 
höfum fundið fyrir gríðarlegri 
velvild heimamanna og annarra 
í garð setursins. Fjölmargir hafa 
lagt okkur lið og haft samband 
að fyrra bragði til að gefa okkur 
efni, vinna sjálfboðavinnu 
eða skráð sig í samtökin með 
peningagjöf. Þetta er algjörlega 
ómetanlegt segir Arna. 

Það var glæstur hópur starfs-
fólks sem lagði Örnu lið í sum-
ar en auk iðnaðarmanna, 
Árna Páls Jóhannssonar, 
leikmyndahönnuðar og leik-
myndasmiða, var hún með 
fríðan hóp starfsfólks en í sam-
einingu reyndu þau að ganga í 
öll þau störf sem þurfti til þess 
að láta hlutina ganga upp. Nú 
og ef þau kunni ekki alveg til 
verka þá var bara farið í tölvuna 
og aðferðin gúggluð. –Það var 
mikil sjálfsbjargarviðleitni hjá 
starfsfólkinu og gengum við í 
öll störf hvort heldur sem þurfti 
að sækja gamalt timbur, spar-
sla, mála, helluleggja eða í raun 

hvað sem þurfti að gera við 
redduðum því, segir Arna og 
hlær þegar hún rifjar sumarið 
upp. –Þau voru nú ekki alveg að 
skilja þessa ást mína á gömlum 
slitnum og skítugum spýtum í 
upphafi verks en voru sjálf far-
in að leggja sitt til málanna og 
sjá ótal möguleika í gömlum 
spýtum áður en sumarið var 
á enda. Hér myndaðist mjög 
skemmtileg stemning og suma 
daga var vart þverfótað fyrir 
iðnaðarmönnum, leikmynda-
hönnuðum og öðru starfsfólki. 
Síðustu dagarnir fyrir opnun 
urðu ansi langir en allt gekk 
þetta enda valin maður í hverju 
rúmi.  Ég var með einn neman-
da í Listaháskólanum sem sá um 
alla grafík og setti upp ljósmynda-
sýninguna, eina með grunn í  
landslagsarkitektúr sem sá um 
hönnun utandyra, einn sem var 
tilbúinn að sökkva sér niður í 
hlutina en hann sá um að velja 
vélar í sýninguna hér utan hús, 
einn sem hafði veg og vanda af 
opnunarhátíðinni og einn sem 



113

32/2010    Feykir  7      

Stelpurnar Arna og Kolbrún drifu síðan í að helluleggja.

Friðrik bróðir Örnu og Bjarni sonur hennar aðstoða við að sækja sand í hellulögnina.

gat reddað hreinlega öllu sem þurfti að 
redda, telur Arna upp og er ljóst að í sumar 
vann þetta fáa starfsfólk þrekvirki við 
uppbyggingu setursins. „Ég er afar stolt 
af mínu fólki og að Sögusetrið sé þess 
megnugt að geta skapað jafn mörg störf 
og það gerði í sumar.“

Nú í haust mun starfsfólki aftur fara 
að fækka í setrinu en Arna leitar nú eftir 
styrkjum til að ráð í hálft stöðugildi með 
sér, svo halda megi áfram við að koma 
upp stafrænum ljósmyndabanka um 
íslenska hestinn. –Við erum að setja 
upp mjög sérhæfðan gagnabanka 
mynda íslenskra hesta. Vefurinn er í 
raun tilbúinn en við höfum bara ekki 
haft tíma til þess að opna hann ennþá. Í 
gagnabanka okkar verður hægt að leita 
eftir ákveðnu myndefni með því að slá 
inn leitarorð. Mun gagnabankinn verða  
aðgengilegur öllum á internetinu þar 
sem hægt verður að skoða myndirnar 

Hvaðan eruð þið að fá myndir? –Við 
höfum fengið að gjöf stór ljósmynda-
söfn svo sem frá Friðþjófi Þorkelssyni og 
Einari Gíslasyni frá Skörðugili en hann 
hefur verið duglegur við að aðstoða 
okkur við að skrá myndirnar sínar. Það 
hefur hann gert heiman frá sér með því 
að fara inn á sérstöku lykilorði í gagna-
banka okkar eftir að myndirnar hafa 
verið skannaðar þangað inn. Hann hef-
ur verið mjög duglegur við skráning-
una en í henni í henni felast ekki síst 
verðmæti myndanna. 

Myndirnar í safni setursins spanna 
ljósmyndasögu íslenska hestsins allt til 
dagsins í dag en aðallega eru þetta þó 
myndir frá því að skipulagt mótahald 
hófst um miðja síðustu öld –Það hafa 
fleiri gefið ljósmyndasöfn. Jón Stein-
grímsson gaf okkur sitt safn og nú síðast 
við opnun setursins færði Sigurður Sig-
mundsson Sögusetrinu og Eiðfaxa allt 
sitt ljósmyndasafn að gjöf og komum 
við til með að skrá það og setja inn í 
þennan gagnabanka. Þessu ljósmynda-
safni hefur fylgt gríðarlega mikil vinna 
en nauðsynlegt er að koma ljósmynd-
unum á viðunandi geymsluform. Það 
vill oft gleymast hvað ljósmyndir eru 
mikilvægar heimildir. Hestaljósmynd-
ir lýsa ferli góðra hesta og knapa auk 
þess að fylgja eftir þróun reiðmennsku, 
byggingu hrossa, tísku og fleiru. Ég 
gæfi t.d. mikið fyrir að eiga ljósmynd 
af fyrstu hestunum sem komu til lands-

ins. Ég vona því að það fáist fjármagn 
til þess að halda þessu skráningarstarfi 
áfram. 

Arna Björg er sagnfræðingur að 
mennt og hefur sú menntun hjálpað 
henni mikið í starfi hennar við 
uppbyggingu setursins en Arna hefur 
fylgst með setrinu frá upphafsdögum 
þess þó svo að hún hafi ekki komið til 
starfa fyrr en á árinu 2006. –Ég hef fylgst 
með setrinu frá því að það var stofnað og 
langaði mikið að sækja um fyrst þegar 
starfið var auglýst laust til umsóknar 
árið 2002. Þá var ég í góðu starfi í Re-
ykjavík og ekki reiðubúin að flytja mig 
um set. Ég sá hins vegar strax mögu-
leikana í íslenska hestinum og sögu 
hans. Saga hestsins er svo samofin sögu 
okkar Íslendinga og það er hægt að taka 
hina og þessa vinkla á sögu hestsins og 
kynna hana með svo mismunandi 
og lifandi hætti. Við höfum til dæmis 
byggt hér inni gamalt hesthús með það 
fyrir augum að geta látið standa þar inni 
hesta sem hluta af sýningunni. Það er 
hægt að halda málþing og standa fyrir 
margskonar fræðslu t.d. með upp-
setningu leikþátta úr sögu hestsins. Hu-
gmynd okkar að hestaleikhúsi komst 
t.d. áfram í frumkvöðlakeppni Innovit 
2009. Við höfum skepnuna sem fjallað 
er um ljóslifandi fyrir framan okkur og 
því eru möguleikarnir óteljandi. Við 
ætlum að hlaða hér fyrir framan rétt. 
Það stóð til að gera það í haust en ég 
frestaði því verki á meðan við söfnum 
til þess fjármuna. Það að geta haft hesta 
hér fyrir utan verður mikil upplifun 
fyrir þá sem hingað koma. Ekki síst 
útlendinga, útskýrir Arna með ákafa 
framkvæmdakonunnar. 

En hvað skyldi vera framundan í setrinu 
í vetur. –Ég á í raun inni hálft ár í fríi og 
ætla því að reyna að vera eitthvað í fríi 
í haust. Þá þarf að huga að áframhald-
andi uppbyggingu Sögusetursins og 
mun veturinn verða notaður að hluta til 
í þá vinnu auk þess sem nú er að koma 
sá árstími sem mikill tími fer í að safna 
styrkum fyrir næsta starfsár. Nú síðan er 
ég í mastersnámi við Sagnfræðiskor HÍ 
þar sem ég legg áherslu á sýningarhald 
og miðlun menningar. Þannig að í raun 
má segja að veturinn fari í uppbyggingu 
bæði á setrinu og menntun minni, segir 
Arna að lokum og hlær. 

( ÁSKORENDAPENNINN )
Sigurður Gunnlaugsson Sauðárkróki skrifar

Af hættulegum 
leikjum áður fyrr
Nú til dags er mikil áhersla 
lögð á að öryggi á öllum 
sviðum. Og jafnvel svo að 
í öfgar er komið. Þegar ég 
var patti hérna á Króknum 
upp úr 1970, var öllu minni 
áhersla á það en nú.  
  

Það tíðkaðist á haustin 
þegar kvöldaði að fara í 
stórfiskaleik á Aðalgötunni, 
sem þá var malargata 
þannig að umferðarhraði var 
öllu minni en nú, og eins var 
töluvert minni traffík.
Það var einfaldlega gert 
hlé á leiknum þegar bíll fór 
framhjá.
 
Annað sem við strákarnir 
stunduðum á sumrin voru 
flekasiglingar í höfninni og 
meðfram
fjörunni. Það var árviss 
athöfn að útvega spýtur 
og nagla í fleka, fara í 
byggingavörudeild KS
sem þá var þar sem Kaffi 
Krókur er nú og versla 
einangrunarplast til að fá 
flotið í flekann.
Eins voru keyptar masónit 
plötur til að setja á 
yfirborð flekans og nota í 

árablöð. Að smíði lokinni 
var flekanum dröslað niður í 
fjöru og hann sjósettur. Það 
var nokkuð misjafnt hversu 
vel flekinn flaut en með 
reynslunni kom að því að 
flotið varð alveg ágætt.
 
Það var eitt sumarið sem 
okkur þótti aflabrögð með 
veiðistöngum full dræm 
og ákváðum við að færa 
út kvíarnar og stunda 
netaveiðar. Þegar við 
höfðum orðið okkur úti um 
silunganet, var það lagt 
útaf gömlu bryggjunni sem 
var fyrir neðan Bjarna Har. 
Svo var beðið næsta dags. 
Í bítið var flekanum ýtt á 

flot og róið þangað sem 
netið lá. Og jú, það glitraði á 
eitthvað í netinu. Við flýttum 
okkur að draga inn og viti 
menn, aflinn reyndist vera 2 
silungar og 1 lax.
Við vorum ekki lítið ánægðir 
með okkur og bjuggumst 
til að róa í land. En þá 
kom babb í bátinn, beið 
ekki löggan eftir okkur 
á Strandveginum. Við 
rérum varlega að landi en 
pössuðum okkur á að fara 
ekki alveg upp í fjöru. Við 
höfðum nefnilega heyrt að 
stranglega væri bannað að 
veiða lax í sjó. Þar sem við 
ímynduðum okkur að nú 
yrðum við handteknir og 
látnir dúsa í fangelsi upp 
á vatn og brauð, kallaði 
löggan á okkur: "Strákar 
mínir, ættuð þið ekki að 
vera í björgunarvestunum 
ykkar?" En þau höfðu alveg 
gleymst í flýtinum við að 
vitja um netið.

- - - - -

Ég skora á Gunnar Þór 
Gestsson að koma með 
næsta pistil.
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Kornskurður hafinn í 
Melasveitinni
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Þessi uppskrift er frá Helgu 
Bjarnadóttur, sem lengi bjó á 
Frostastöðum. Þessa tertu bakaði 
hún alltaf fyrir jólin og það var 
hjá henni sem ég smakkaði hana 
fyrst og féll kylliflöt fyrir bragðinu. 
Uppskriftin er svona: 
  
 175 gr. smjörlíki 
 175 gr. sykur 
 175 gr. hveiti 
 1 tsk. lyftiduft 
 1 kúfuð tsk. kanill 
 ½ egg eða 1 lítið                 

Þetta er hnoðað saman og síðan 
er hveiti hnoðað upp í, þar 

til deigið rétt sleppir 
borði eða skál. Hveitimagn fer 
eftir stærð eggsins.  Deig flatt 
út eða  jafnað með fingrum í 4 
lausbotna form sem eru 24 cm. 
í þvermál. Smyrjið formin vel og 
stráið hveiti í þau. Bakað við 180 

gráður í svona 10-12 mínútur. 
Fylgist með og passið vel að baka 
botnana ekki of mikið, þá verða 
þeir of stökkir. Botnar látnir kólna 
og síðan losaðir úr forminu með 
beittum hníf. 
  
Kakan er lögð saman þannig:  Á 
þrjá botnanna er smurt  örþunnu 
lagi af uppáhaldssultunni ykkar, 
ég notaði rifsberjahlaup. Síðan er 
jafnað á þá 4 dl. af þeyttum rjóma 
og þeir lagðir saman. Á efsta 
botninn er smurt 75 gr. af bráðnu 
suðusúkkulaði sem blandað er 
við 2 msk. af matarolíu. Skreytt 
að vild, t.d. með flórsykri.  

Nauðsynlegt  er að setja tertuna 
saman svona 2 sólarhringum 
áður en á að njóta hennar en 
einnig er tilvalið að setja tertuna 
saman og frysta síðan, hún er fín 
út frosti. 

Kanilterta

Himneskt góðgæti

Jólablaðið fékk nokkrar kátar konur sem saman mynda bókaklúbb í Skagafirði til þess að snara fram veitingum í anda 
bókanna hennar Guðrúnar frá Lundi.  Ekki höfðu konurnar mikið að byggja á nema tímabilið en engu að síður tókst þeim 
að snara fram veislu sem framkallaði mörg nautnahljóðin hjá viðstöddum. Veislan fór fram í Sögusetri íslenska hestsins.

  Að hætti
Guðrúnar frá Lundi

að hætti Söru Valdimarsdóttur

Þessi uppskrift er frá tengda-
móður minni,  Jóhönnu Þórar-
insdóttur á Frostastöðum. Þessar 
kökur bakar hún fyrir jólin og 
aðeins þá. Þetta eru sannkallaðar 
sykurbombur, bragðast vel og eru 
fallegar á diski. 
  
 125 gr. smjör 
 125 gr. hveiti 
 2 msk. rjómi 
  
Þessu blandað saman í deig 
og það síðan kælt. Deigið flatt 
fremur þykkt út á  borði eða 
bökunarpappír. Stungnar út 
litlar kökur með t.d. snafsaglasi 
(4-5 cm. í þvermál).  Hver kaka 
lögð í strásykur og síðan hvolft á 
bökunarplötu (sykurhliðin snýr 
upp). Þá er búið til mynstur í 
kökurnar með buffhamri. Bakað 

við 190 gráður í 7-8 mínútur. 
Fylgist vel með því kökurnar eiga 
ekki að taka lit nema kannski 
örlítið. 

Kökurnar lagðar saman með 
smjörkremi sem búið er til 
úr 2 msk. smjöri, 3-4 msk. 
flórsykri, 1 eggjarauðu og smá 
vanilludropum.  Fallegt er að lita 
smjörkremið með matarlit að 
vild. 

Franskar vöfflur
að hætti Söru Valdimarsdóttur

 500 gr. hveiti
 1 ½ tsk. hjartarsalt
 2 tsk. lyftiduft
 1 tsk. kardimommur
 100 gr. sykur
 50 gr. smjörlíki
 1 egg 
 2 dl. mjólk eða súrmjólk

Gott finnst mér að bræða smjörlíkið 
og hafa mjólkina volga. Hrærið 
deigið hratt saman með sleif og 
hafið það frekar blautt og hnoðið 
svo hveiti saman við þangað til það 
er mátulegt til að fletja út. Steikt í 
feiti sem samanstendur af tólg og 
plöntufeiti ca. til helminga.

Kleinur
   að hætti 
Ingibjargar Hafstað 
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  8 blöð matarlím 
  6 dl. rjómi
  8 egg 
  8 msk. sykur 
  400 gr. suðusúkkulaði (ég nota Toblerone) 
  8 msk. vatn 
  2 dl. rjómi til skreytingar 
  

Leggið matarlímið í bleyti í kalt vatn.  Þeytið rjómann.  
Þeytið saman egg og sykur.  Bræðið súkkulaðið 
ásamt vatninu í vatnsbaði (eða örbylgjuofni).  Bræðið 
matarlímið í vatnsbaði (eða í örbylgjuofni).  Blandið 
rjómanum saman við eggjahræruna (með sleif, ekki 
hrærivél).  Blandið súkkulaðinu saman við, og hrærið 
rólega.  Hellið matarlíminu saman við í mjórri bunu 
og hrærið á meðan.  Kælið.  Skreytið með rjóma. 

Súkkulaði-bætingur
að hætti Arn6rúðar Heimisdóttur 

Hér er uppskriftin af ömmu-
vöfflum eða Rósettum, bæði 
nöfnin notuð. Gott að bera 
fram með hverskonar salati, t.d. 
ávaxtasalati eða einfaldlega rjóma 
og krækiberjahlaupi eins og í þessu 
tilviki. Ath. rósettujárnið fæst í 
búsáhaldabúðinni (þessari gömlu 
góðu) á Skólavörustígnum.

 1 st. egg 
  2 tsk. sykur 
  1/2 tsk. salt 
  1 bolli mjólk 
  1 bolli hveiti 
  3 msk. pilsner

Öllu hrært saman en pilsnerinn 
settur síðast. Járninu dýft í deigið 
og síðan í heita feiti þar sem 
kökurnar eru djúpsteiktar, en þær 
eiga að losna frá járninu þegar þær 
eru bakaðar. 

Ömmu- 
 vöfflur 

   að hætti 
Ritu Didriksen 

 Rúgmjöl og heilhveiti, 
    blandað saman til helminga.
 1 msk. salt í 1kg af þurrefni
 Sjóðandi vatn

Þetta er hnoðað saman þar til 
það klístrast ekki lengur við 
borðplötuna. Flatt út í þunnar 
kökur og pikkað í þær með gaffli 
til dæmis. Steikt á gamaldags 

eldavélarhellu eða á þurri pönnu. 
Best er þó að fara með allt út og 
finna góða járnplötu eða nota 
bökunarplötur, raða kökunum 
á og renna með gasloga yfir. 
Einnig hef ég prófað að nota bara 
gasgrilli. Látið kökurnar kólna að 
mestu í plastpoka, þá verða þær 
mýkri og síður hráar.

Flatkökur
að hætti Sngibjargar Hafstað 

 4 bollar hveiti
 1 ½  tsk. ger
 1 tsk. hjartarsalt
 Örlítið smjörlíki (1 msk.) 
    og heit mjólk, eða súrmjólk

Farið eins að og með kleinurnar 
að hæra saman fyrst og hnoða 
svo hveiti upp í deigið þar til það 
er passlegt. Nota gjarnan 1 bolla 
af hveitiklíði til að hnoða upp 

í. Gerir brauðið enn léttara og 
bragðmeira. Flatt út í eina köku 
ef þið ætlið að gera parta, -hafið 
þykktina svipaða og kleinudeigið, 
og skiptið deiginu í smekklega 
parta með kleinujárni, eða fletjið 
út í kringlóttar kökur, og svo 
steikt í sömu feiti og kleinurnar. 
Muna að pikka í þær eða gera 
raufar í deigið með járninu.

Steikt brauð / partar
að hætti Sngibjargar Hafstað 

Mig langaði að baka eitthvað 
sem tengdist bókaklúbbnum og 
mundi eftir að hafa sem barn 
fengið smákökur sem innihéldu 
málshætti. Við leit í gömlum 
bókum fann ég smákökur 
sem kallast umslög. Inn í þær 
voru settir litlir miðar með 
málsháttum. Ég bakaði þessar 
kökur og setti inn í þær fleyg orð 
úr Íslandsklukkunni sem Gerplur 
geta gætt sér á. Í anda nýrra tíma 
lagaði ég uppskriftina aðeins til 
og bakaði líka speltumslög. 

 Umslög:

 250 gr. hveiti
 125 gr. smjör
 125 gr. sykur
 1 egg
 1 tsk. hjartasalt
 2-3 msk. mjólk

Hjartasalti og smjöri er núið 
saman við hveitið þar til það 
er orðið að fínni mylsnu. Þá er 
sykurinn látinn í og vætt í með 

eggi og mjólk. Hnoðað saman þar 
til sprungulaust. Breitt út í þunnar 
kökur sem eru skornar í aflangar 
ræmur og aftur í ferhyrninga 5x5 
sm. Ef setja á málshátt í kökurnar 
þarf að væta miðana úr bráðnu 
smjöri áður. Miði brotinn saman 
og lagður á miðja köku. Hornin 
brotinn saman yfir miðann og 
þrýst fast. Dropi af berjastultu 
settur yfir samskeytin líkt og 
innsigli. 
 Kökurnar bakaðar ljósbrúnar 
við meðalhita. Uppskriftin var 
ekki nákvæmari en ég var með 
180°C  í 12-15 mínútur. 

 Umslög úr spelti:

 250 gr. spelt
 125 gr. smjör eða olía
 125 gr. agavesíróp eða hrásykur
 1 egg 
 2-3 msk. mjólk 

Sleppti hjartasaltinu í þessari 
útgáfu. Annars er allt eins og að 
ofan.

Umslög
að hætti  l0óru Bjargar Jónsdóttur   l
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 2 dl. þeyttur rjómi
 Hálf dós blandaðir ávextir 
 75 gr. suðusúkkulaði 
    saxað niður

Vökvinn er sigtaður frá ávöxt-
unum en síðan er öllu blandað 
saman. Gott að láta standa í 
ísskáp í smá stund áður en salatið 
er borið fram. 

 Sírópskökur 

 200 gr. smjörlíki
 200 gr. sykur
 300 gr. hveiti
 1 eggjarauða
 1 1/2 msk. síróp
 1/2 tsk. kanill
 1 tsk. vanillusykur

Deigið rúllað upp í rúllur sem 
eru síðan flattar út. Lengjurnar 
penslaðar með eggi og perlusykri 
dreift yfir.  Bakað við 180 gráður 
þar til fallegur litur kemur á 
lengjurnar. 
 Lengjurnar eru síðan skornar 
í snittur strax eftir bakstur.

Ávaxtasalat
   & sírópskökur
að hætti  l0uríðar Hörpu Sigurðardóttur 

l

Matreiðslubók 
fyrir fátæka og ríka

Uppskriftin að 
umslögum er úr 
m at r e i ð s l u b ó k 
ömmu Elínborgar 
sem heitir Mat-
reiðslubók og 
er eftir Jóninnu 
Sigurðardóttur. 
Þessi bók er 
frá 1943 og er 
fjórða útgáfa. 
Upphaflega gaf 
Jóninna bókina 
út 1915 og þá kallaðist hún 
Matreiðslubók fyrir fátæka og 
ríka. Bókin varð strax mjög vinsæl 
og var að koma í endurbættum 
útgáfum til 1943. Það var síðan 
bróðurdóttur hennar sem tók 
við vinsældunum, en árið 1947 
kom hin sívinsæla matreiðslubók 
Matur og drykkur eftir Helgu 
Sigurðardóttur.

- - - - - 

Þegar ég hugsa um brauð og kökur 
sem tengjast minni bernsku þá 
kemur ömmubrauð fyrst upp 
í hugann. Ömmubrauð með 
ömmukæfu, ekkert jafnaðist á við 
það. Þetta var hveitibrauð sem 
amma mín Þorgerður bakaði í 
svokölluðum Gúndaofni, það var 
færanlegur rafmagnsofn sem var 
eins og pínulítið geimskip með 
glugga ofaná. Ofninn rúmaði einn 
brauðhleif. Brauðið hennar ömmu 
var lyftiduftsbrauð og féll í ónáð 
þegar gerbakstur komst í tísku 
á unglingsárum mínum minnir 
mig. 
 Nú þegar lyftiduftsbrauð eru 
aftur komin inn úr kuldanum datt 
mér í hug að baka Ömmubrauð 
aftur og líka nýtísku heilsu-lífræna 
útgáfu. Ég lagðist á smá könnun 
á þessum sveiflum milli gers og 
lyftidufts og fann út að endurkoma 
lyftiduftsins tengist líklega geróþoli 
sem virðist vera nokkuð um nú til 
dags. Þar með er ekki allt komið 
því svo eru sumir með hveitióþol 
eða velja sig frá hvítu hveiti og þá 
verður að velja rétt lyftiduft. Já það 
er vandlifað nú til dags. 

Um lyftiduft
Lyftiduft er í grunninn búið til úr 
sýru, basa og fylliefni sem gegnir 
þeim tilgangi að verja efnin fyrir 
raka og lengja þannig líftíma 
þeirra og einnig að auðvelda 
mælingar með því að auka magnið 
sem mælt er. 
 Tvær uppskriftir að lyftidufti er 
í Matreiðslubók Jóninnu Sigurðar-
dóttur.

 Lyftiduft 1

 500 gr. vínsteinsduft 
    - kremor tartari
 250 gr. matarþvol - natron
 100 gr. kartöflumjöl

 Lyftiduft 2

 325 gr. vínsteinsduft
 225 gr. matarþvol
 25 gr. kartöflumjöl
 25 gr. hjartarsalt

Þetta bendir til að húsmæður hafi 
búið til sitt eigið vínsteinslyftiduft 
en það er einmitt það nýjasta 
innan hollustuáráttunnar og 
inniheldur nokkurn veginn það 
sama og uppskrif 1 hér að ofan.  
Munurinn á nýjasta lyftiduftinu 
og því sem við erum flest vön 
að nota er að það hefðbundna 
inniheldur sodium pyrofosfat 
(sem ég kann ekki að nefna öðru 
nafni), matarsóda og hveiti en það 
sem kallast vínsteinslyftiduft og er 
til sölu núna inniheldur potassium 
hydrogen tartrate (það er vínsteinn 
sem kallast cream of tartar á ensku), 
matarsóda og maissterkju. 

 Ég hef líka 
lesið í gömlum 
bókum að í stað 
einnar teskeiðar 
af lyftidufti sé  
hægt að nota 
hálfa af vínsteini 
og fjórðung af 
matarsóda, það 
þarf ekki að vera 
neitt mjöl.
 Nóg um lyfti-
efnin. Þá koma loks 
uppskriftirnar. Ég 
bakaði ömmubrauð 
og ömmubrauð 
með nýjum 

áherslum. Einn stór brauðhleifur 
fæst úr hvorri uppskrift. 

Ömmubrauð
 500 gr. hveiti
 1 msk. sykur
 1 tsk. salt
 6 tsk. lyftiduft

Mjólk eftir þörfum, ef notuð er 
súrmjólk með verður að setja 
örlítið af sóda og ekki hafa mjög 
blautt.
Bakað í 180 -  200 °C í klukkutíma 
eða þar til orðið er gullið og 
hljómar vel þegar bankað er á það.

Ömmubrauð 
með nýjum áherslum:

 300 gr. fínmalað lífrænt 
    ræktað spelt
 200 gr. heilmalað 
    íslenskt hveitikorn
 1 msk. hrásykur eða agavesíróp
 6 tsk. vínsteinslyftiduft
 1 tsk. sjávarsalt 
    eða himalæjasalt
 5-6 dl. mjólk 
    og AB mjólk blandað saman

Bakað eins og að ofan.
 Þetta brauð er gott með hverju 
sem er, best með smjöri ömmukæfu 
sem er venjuleg kindakæfa, soðin 
og hrærð en ekki hökkuð. Og 
auðvita með glasi af kaldri mjólk. 
Þetta er jú bernskuminning.

Umslög, ömmubrauð & lyftiduft
l0óra Björg Jónsdóttir  skrifar   
l
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4. LOKAORÐ

Hér að framan  hefur verið leitast við að rekja ferðalagið að sýningum Söguseturs 
íslenska hestsins. Lagt var upp í leiðangurinn árið 2006 og honum lauk um miðjan 
ágúst 2010 með opnun yfirlitssýningar, sérsýningar og þar með langþráðri opnun á 
Sögusetri íslenska hestsins.

Í köflunum hér á undan hefur verið greint frá forsendum, aðdraganda, 
undirbúningi og uppsetningu sýninganna. 

Nauðsynlegar forsendur fyrir uppsetningu sýninga Sögusetursins voru ekki til 
staðar árið 2006. Rekstur Setursins var ótryggur, óvíst hvenær menningarhúsið, 
sem reisa átti á Hólum og hýsa átti meðal annars sýningarstarfsemi Setursins, yrði 
reist.  Þá voru innviðir stofnunarinnar ekki nægilega sterkir til að hún gæti þjónað 
hlutverki sínu sem alþjóðleg miðstöð þekkingar og fræðslu um sögu íslenska 
hestsins. Reksturinn tókst að tryggja í árslok 2006 með stuðningi frá fjárlaganefnd, 
sem það hlaut einnig áfram næstu ár. Það eitt dugði þó ekki til á meðan sýningar-
húsnæði var ekki í sjónmáli. Þá var ákveðið leggja áherslu á að byggja upp sterka 
innviði sem gætu m.a. skapað grunn að sýningu Sögusetursins. Á næstu árum stóð 
Sögusetrið því m.a., fyrir fræðslustarfi af ýmsu tagi og viðburðum. Við það varð 
til efniviður sem sum þemu yfirlitssýningarinnar byggja á. Einnig byggði Setrið 
markvisst upp heimilda- og ljósmyndabanka. Þá tókst ágætlega að skapa viðburð-
unum sérstöðu, enda nauðsynlegt til að koma þeim í fjölmiðla og nýta þá þannig við 
markaðssetningu á Sögusetrinu. Þessi verkefni og baráttan í uppbyggingu Söguse-
tursins  veittu mér ómetanlega reynslu og efldu þá skapandi hugsun, sem er hug-
myndagrunnur sýningarinnar. Segja má að í skapandi hugsun felist m.a.  að líta á 
hið ómögulega sem áskorun, hugsa öðruvísi, vera meðvitaður um úrtölufólk og sjá 
hlutina út frá jákvæðu sjónarhorni.

Þegar Sögusetrinu hafði loks verið tryggt sýningarhúsnæði, sem er gamalt en 
reisulegt hesthús í hjarta Hólastaðar, var óhætt að einbeita sér betur að 
undirbúningi sýninganna. Undirbúningurinn fólst aðallega í gerð viðskipta-

áætlunar og  fjáröflunar, auk vinnu við efnistök og þróun miðlunarleiða. Gerð 
viðskiptaáætlunar reyndist mjög gagnleg. Þá mótuðust betur markmið sýninganna 
og miðlunarleiðir tóku að þróast. Margt í áætluninni átti þó ekki eftir að standast 
þar sem ýmsar forsendur í undirbúningsferlinu breyttust.  Engu að síður var mjög 
gagnlegt  að geta byggt á grunni áætlunarinnar. 

Við undirbúning sýninganna voru sett ákveðin markmið. Þau voru að 
yfirlitssýningin skapaði upplifun, byggði á fagmennsku og vönduðum efnistökum. 
Eftir þessum markmiðum var síðan unnið. Upphaflega var gert ráð fyrir að sýningin 
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fjallaði um hestinn allt frá landnámi til vorra daga. Fallið var frá þeirri ákvörðun. 
Efnið þótti of umfangsmikið til að hægt yrði að koma því til skila með góðu móti 
í ekki stærra sýningarhúsnæði. Þá hefði einnig þurft lengri undirbúningstíma og 
langtum meira fjármagn. Ákveðið var að einbeita sér að tímabilinu 1900 til 1950 en 
taka síðar fyrir hin tímabilin. Þetta tímabil í sögu hestsins eru um margt ólíkt þeim 
sem á undan komu og á eftir fóru. 

Tímabilið sem varð fyrir valinu gefur tilefni til lifandi miðlunar með upp-
setningu leikmynda úr notuðu timbri frá tímabilinu. Bændur eru enn ríkir af 
ýmsum munum frá þessum árum, sem auðvelt var að fá lánaða eða gefna á sýnin-
guna og fæstir hafa það varðveislugildi að ekki megi snerta þá. Auk þess styður það 
upplifun gesta að sýningarhúsnæðið var áður hesthús og byggt árið 1931, eða þeim 
tíma sem fjallað er um í sýningunni. Þess utan hefur lifandi leiðsögn um sýninguna 
gefist afar vel. Sú miðlunarleið er í samhengi við tímabilið en þá var tækni til 
miðlunar skammt á veg komin og gestrisni í hávegum höfð.

Niðurstaða var  að með því að taka fyrir fyrrnefnt tímabil með tilheyrandi 
miðlunarleiðum, yrði markmiðum sýningarinnar frekar náð. Ekki verður lagt mat 
á það hér hvort það hafi tekist en viðbrögð gesta hafa verið mjög jákvæð og sömu-
leiðis umfjöllun í fjölmiðlum.

Leiðangurinn að uppsetningu sýninga Sögusetursins var mun lengri og erfiðari 
en forstöðumanni nokkurn tíma óraði fyrir en að sama skapi afar lærdómsríkur. 
Vorið og sumarið 2010 vann forstöðumaður alla daga og flestar helgar frá morgni 
til kvölds, utan dagvinnutíma í sjálfboðavinnu. Óhætt er að segja að hver króna, 
sem fékkst til sýninganna , hafi verið vel nýtt og ekki var stofnað til skulda. Uppset-
ning sýninganna hefði aldri tekist nema með ríkri aðstoð frá frábæru starfsfólki, 
leikmyndasérfræðingum, iðnarmönnum, sjálfboðaliðum,  auk velunnara sem færðu 
Sögusetrinu nánast allt efni í sýningagerðina og fyrirtækja, sem gáfu afslætti af 
vinnu og efni. 

Í huga forstöðumanns var vinnan við sjálfa uppsetninguna líkt og  
uppskeruhátíð þeirrar göngu sem á undan var gengin. Sögusetur íslenska hestsins 
og sýningarnar voru síðan opnaðar við hátíðlega athöfn þann 14. ágúst 2010. 
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6. MYNDASKRÁ 

Ljósmynd á bls 8: Helgi Thoroddsen    
    
Mynd 1 Ljósm.: Hulda Geirsdóttir. Í einkaeign.
Mynd 2 Ljósm.: Hulda Geirsdóttir. Í einkaeign.
Mynd 3 Ljósm.: Hulda Geirsdóttir. Í einkaeign.
Mynd 4 Ljósm.: Hulda Geirsdóttir. Í einkaeign.
Mynd 5 Ljósm.: Hulda Geirsdóttir. Í einkaeign.
Mynd 6 Ljósm.: Hulda Geirsdóttir. Í einkaeign.
Mynd 7 Ljósm.: Gunnar Óskarsson. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 8 Ljósm.: Gunnar Óskarsson. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 9 Ljósm.: Gunnar Óskarsson. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 10 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í einkaeign.
Mynd 11 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í einkaeign.
Mynd 12 Ljósm.: Þórey Helgadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 13 Ljósm.: Þórey Helgadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 14 Ljósm.: Þórey Helgadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 15 Ljósm.: Þórey Helgadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 16 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í einkaeign.
Mynd 17 Ljósm.: Pétur Ingi Björnsson Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 18 Ljósm.: Pétur Ingi Björnsson Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 19 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 20 Ljósm.: Sigríður Sigurðardóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 21 Ljósm.: Valdís Hálfdánardóttir. Í einkaeign.
Mynd 22 Ljósm.: Valdís Hálfdánardóttir. Í einkaeign.
Mynd 23 Ljósm.: Laufey Haraldsdóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 24 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í einkaeign.
Mynd 25 Teikn: Guðmundur Jónsson, arkitekt. Í einkaeign og afrit í eigu Söguseturs 
íslenska hestsins.
Mynd 26 Teikn: Guðmundur Jónsson, arkitekt. Í einkaeign og afrit í eigu Söguseturs 
íslenska hestsins.
Mynd 27 Ljósm.: Óþ.  Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 28 Ljósm.: Óþ. Í eigu Byggðasafns Skagfirðinga.
Mynd 29 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í einkaeign.
Mynd 30 Teikn: Stoð ehf verkfræðistofa. A-103 Aðaluppdráttur, útlit. Teiknin-
gaskrá. Nóvember 2010.
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Mynd 31 Teikn: Stoð ehf verkfræðistofa. A-103 Aðaluppdráttur, útlit. Teiknin-
gaskrá. Nóvember 2010.
Mynd 32 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 33 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 34 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 35 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 36 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 37 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 38 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 39 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 40 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 41 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 42 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 43 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 44 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 45 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 46 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 47 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 48 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 49 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 50 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 51 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 52 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 53 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 54 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 55 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 56 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 57 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 58 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 59 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 60 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 61 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 62 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 63 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 64 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 65 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 66 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
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Mynd 67 Teikn: Stoð ehf verkfræðistofa. A-101 Aðaluppdráttur, grunnmynd. 
Teikningaskrá. Nóvember 2010.
Mynd 68 Teikn: Stoð ehf verkfræðistofa. A-101 Aðaluppdráttur, grunnmynd. 
Teikningaskrá. Nóvember 2010.
Mynd 69 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 70 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 71 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 72 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 73 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 74 Ljósm.: Ólafur Helgi Thorarensen. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 75 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 76 Ljósm.: Ólafur Helgi Thorarensen. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 77 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 78 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 79 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 80 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 81 Ljósm.: Eggert Þór Bernharðsson. Í einkaeign.
Mynd 82 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 83 Ljósm.: Dagblaðið Vísir.  Í eigu Ljósmyndasafns Reykjavíkur.
Mynd 84 Ljósm.: Óþ. Byggðasafn Skagfirðinga.
Mynd 85 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 86 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 87 Ljósm.: Marta Gunnarsdóttir. Í einkaeign.
Mynd 88 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 89 Ljósm.: Sæunn Kolbrún Þorkelsdóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 90 Ljósm.: Sæunn Kolbrún Þorkelsdóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 91 Ljósm.: Sæunn Kolbrún Þorkelsdóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 92 Ljósm.: Hlín C Mainka Jóhannesdóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 93 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 94 Ljósm.: Steingrímur Karlsson. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 95 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 96 Ljósm.: Steingrímur Karlsson. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 97 Ljósm.: Steingrímur Karlsson. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 98 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 99 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 100 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
Mynd 101 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
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Mynd 102 Ljósm.: Arna Björg Bjarnadóttir. Í eigu Söguseturs íslenska hestsins.
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