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Bryndís Sverrisdóttir sviðstjóri miðlunarsviðs eiga þakkir skildar fyrir góðvildina að
leyfa mér að nota safnið sem leiksvið.
Ólöf Breiðfjörð kynningarfulltrúi, Helga Einarsdóttir safnkennari og Gróa Finnsdóttir,
fagstjóri bóka- og heimildasafns, voru mér einstaklega hjálplegar og þá sérstaklega
Helga Einarsdóttir með alla víkingabúningana sem ég þurfti og aðstoðina á
sýningardaginn sjálfan. Að auki á allt annað starfsfólk safnsins þakkir skildar fyrir
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Guðmundsson, Sara Lind Elvarsdóttir, Kristján Þ. Jónsson, Sunna Dís Hjörleifsdóttir,
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Heiðdís Einarsdóttir

Ágrip
Greinargerð þessi er hluti af lokaverkefni til MA-prófs í Hagnýtri menningarmiðlun við
Háskóla Íslands. Verkefnið er metið til 30 eininga og var unnið sumar og haust 2013.
Greinargerðin fjallar um viðburðinn Raddir fortíðar sem fór fram á Menningarnótt 24.
ágúst 2013 í Þjóðminjasafni Íslands, þar sem farin var leiðsögn um grunnsýningu
safnsins með leikrænni innkomu tuttugu leikara í þrjátíu og fimm mínútna sýningu.
Með miklum velvilja aðstandenda Þjóðminjasafns Íslands varð þessi viðburður að
veruleika og mikill heiður fyrir höfund að fá að koma að viðburðardagskrá
Þjóðminjasafnsins á Menningarnótt en safnið hefur verið virkur þátttakandi
Menningarnætur síðan 2003.
Þessum viðburði og aðkomunni að honum er lýst ítarlega ásamt því að ræddar eru
miðlunaraðferðir safna, þó aðallega leiðsögn á söfnum og farið vel í hvernig viðburði
sem þessum er stýrt með verkþáttum sem þekktir eru innan verkefnastjórnunar
ásamt markmiði og markhópi verkefnisins.
Landslag menningarlegrar forsögu lifandi miðlunar á Íslandi er skoðað í samanburði
við það sem verið er að gera erlendis í svipuðum efnum. Menningarlegur tilgangur er
ræddur og settur í samhengi við viðhorf sem ríkir gagnvart fjárveitingum til menningar
og lista. Því til stuðnings er rætt hvernig vinahugur er oftar en ekki aðalástæða þess
að viðburðir sem þessi kemst í framkvæmd þar sem margir leggja hönd á plóg til
verksins og oftar en ekki án þess að þiggja laun fyrir. Að lokum er dregið saman
hvernig upplifun safngesta er á slíkri miðlunaraðferð.
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Inngangur
Þjóðminjasafn Íslands er staður sem geymir horfinn tíma, menningu, sögu og daglegt
líf þjóðar í rúma þúsöld. Íslendingar koma á safnið til að tengja sig við fortíðina,
jafnvel til að leita svara við áleitum spurningum um uppruna sinn. Erlendir gestir
koma til að fræðast um þessa þjóð sem byggt hefur landið síðast liðin tólf hundruð ár.
Eftir gagngerar endurbætur á safninu sem staðið höfðu yfir síðan 1998 var það
enduropnað með viðhöfn á haustdögum ársins 2004 og grunnsýningin „Þjóð verður
til, menning og samfélag í 1200 ár“ var opnuð almenningi. Vandað hafði verið til verka
við að koma til skila samfélags- og menningarsögu Íslendinga á sem bestan máta og
sýningarmunum stillt upp á þann hátt að þeir segðu söguna. Hugmyndin var að
sýningin er hugsuð sem ferðalag í gegnum tímann, frá því fyrstu landnámsmennirnir
komu til landsins á níundu öld í upphafi sýningarinnar og allt til enda tuttugustu aldar
þar sem flugvallafæribandið í lok sýningar er fulltrúi samtímans.1
Miðlunarþáttum er sérstaklega veitt athygli og eru þeir af ýmsum toga. Áhersla
er lögð á góða textauppsetningu á textaspjöldum og við sýningarmuni. Snertiskjáir
gera gestum kleift að hlusta á þul segja frá atburðum sem tengjast sýningunni, annað
hvort á íslensku eða ensku. Einnig eru símtól á nokkrum stöðum innan
grunnsýningarinnar þar sem hægt er að hlusta á rödd frá fortíðinni segja frá. Á seinni
árum var síðan ráðist í það að útbúa hljóðleiðsögn á ýmsum tungumálum og hefur
bæst í tungumálasafnið smám saman með árunum. Að auki er boðið upp á leiðsögn
um safnið sem starfsfólk safnsins sér um eftir óskum og reglulega á sumrin þegar
leiðsögn á ensku er í boði tvo daga í viku.
Uppsetning Þjóðminjasafnsins býður einnig upp á tímabundnar sýningar og
viðburði. Öllum sem áhuga hafa, og eru með hugmyndir sem hugsanlega gætu notið
sín í safninu, gefst kostur á að setja upp sýningu eða vera með viðburð þar. Allar
slíkar óskir þurfa að beinast til miðlunarsviðs safnsins. Auk þessa hefur
Þjóðminjasafnið verið þátttakandi Menningarnætur Reykjavíkur í fjölda ára þar sem
fjölmargir viðburðir af ýmsum toga hafa átt sér stað og hafa margir komið að þátttöku
í gegnum árin. Því var það eftirsóknarvert að leita til safnsins með miðlunarþátt þessa
lokaverkefnis
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Þjóðminjasafn Íslands.
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grunnsýningarinnar sem umhverfi fyrir frásögn og miðlun á sögu Íslendinga í tólf
hundruð ár.
Að þessu sinni var Menningarnótt haldin 24. ágúst. Viðburðurinn Raddir
fortíðar var þá fluttur af höfundi og tuttugu leikurum þar sem hópurinn fór í gegnum
valda hluta sögu Íslendinga, frá landnámi til loka tuttugustu aldarinnar. Þessi
greinargerð er til glöggvunar á því hvernig þessi viðburður fór fram, hver tilgangurinn
var með þessu verkefni og hvaða aðferðum var beitt til að gera þetta verkefni að
veruleika.
Í fyrsta kafla er fjallað um safnastarf, miðlun á söfnum með áherslu á leiðsögn
þar sem það er þungamiðja verkefnisins. Einnig er til umfjöllunar í þessum kafla
menningarleg forsaga lifandi miðlunar, hvað er verið að gera erlendis í þessum
málum og síðan á Íslandi en aðeins hefur lítillega verið átt við miðlun af þessu tagi
hér á Íslandi, þó eru blikur á lofti að færa í aukana miðlanir af þessu tagi.
Annar kafli fjallar um markmið miðlunarinnar og verkefnisins ásamt því hver
markhópurinn er og að auki er því gerð ítarleg skil hvernig viðburði líkt og Röddum
fortíðar þarf að vera stýrt af festu og öryggi með ýmsum þekktum þáttum
verkefnastjórnunar.

Innan
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fjárhags-

og

framkvæmdaáætlun og SVÓT greiningu eða áhættustýringu sem þarf að vera fyrir
hendi við framkvæmd allra verkefna. Fjallað er um áætlaðan raunkostnað við
verkefnið og sagt frá hinni svokölluðu „íslensku leið“ þar sem vinir og vandamenn
hafa aðkomu að verkefnum sem þessum án þess að þiggja laun fyrir og velt er upp
þeirri áleitu spurningu hvort endalaust sé hægt að ganga á vini og vandamenn við
framkvæmdir menningarviðburða hverskonar.
Í þriðja kafla er fjallað um verkefnið sjálft, hugmyndina að því, hvernig hún
kviknaði og vettvang miðlunarinnar, Þjóðminjasafn Íslands ásamt því að farið er yfir
hvað hefði betur mátt fara í sýningunni.
Fjórði kafli er um menningarlegan tilgang verkefnisins, hvernig Þjóðminjasafn
Íslands var nýtt sem leiksvið fyrir viðburðinn og þeirri staðreynd að betra umhverfi
fyrir frásögn sem þessa, með lifandi persónum úr sögu þjóðarinnar, er vart hægt að
finna en frumheimildinar sjálfar sem eru geymdar í safninu. Að auki kemur fram í
þessum kafla álit nokkurra gesta sýningarinnar, hvernig þeir upplifðu viðburðinn. En
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allir þeir sem leitað var til með álitsgjafir eru einstaklingar sem höfundur þekkir og
voru viðstaddir sýninguna.
Fimmti kafli er um viðburðinn sjálfan Raddir fortíðar, er þar farið yfir hvernig
staðið var að þessu verkefni. Handritsgerð, leikaraval, búningar og framkvæmd
sýningarinnar.
Sjötti og jafnframt síðasti kaflinn fjallar um hvaða framtíðarsýn er fyrir lifandi
miðlun og hvernig útfæra má lifandi miðlun á ýmsan hátt.
Í lok greinargerðarinnar er síðan dregið saman það sem um hefur verið rætt og
komið með svör við rannsóknarspurningum.
Í viðaukum má finna handritið sem Raddir fortíðar var flutt eftir ásamt
heimildaskrá þess. En handrit þetta var skrifað sumarið 2013. Auk þess er að finna
framkvæmdaáætlun líkt og hún var sett upp sem vinnuskjal og lista yfir leikara
sýningarinnar, hvaða hlutverki þeir gegndu og hvaða tímibili hlutverkin tilheyrðu. Að
lokum er „hlekkur“ inn á „Flickr“ ljósmyndasíður Kent Lárusar Björnssonar en hann
gaf góðfúslegt leyfi til að leggja þetta myndasafn fram sem viðauka lesendum
greinargerðarinnar til sjónrænnar glöggvunar á viðburðinum sjálfum en Kent Lárus
var viðstaddur seinni sýninguna laugardaginn 24. ágúst 2013.
Við gerð greinargerðarinnar voru notaðar ýmsar heimildir tengdar söfnum og
miðlun á söfnum. Ýmsar vefheimildir voru nýttar svo og rit sem tengjast
Þjóðminjasafni Íslands. Fyrirspurnir voru sendar til forsvarsmanna safna s.s.
Þjóðminjasafnsins, Árbæjarsafnsins og Gása í Eyjafirði sem heldur utan um minjar
sem fundist hafa þar. Fyrir svörum hjá Þjóðminjasafni Íslands voru þær Helga
Einarsdóttir safnkennari og Bryndís Sverrisdóttir sviðstjóri miðlunarsviðs. Guðbrandur
Benediktsson sviðstjóri miðlunarsviðs minjasafns Reykjavíkur svaraði fyrirspurnum
fyrir Árbæjarsafnið og Kristín Sóley Björnsdóttir framkvæmdastjóri Gása í Eyjafirði gaf
upplýsingar varðandi Gásir í Eyjafirði og Gásadaga sem haldnir eru ár hvert.
Til að skila af sér vel heppnuðum viðburði þarf að vera til staðar: góð
hugmynd, virk og samofin stjórnun, hófsöm fjárhagsáætlun og árangursríkt
kynningarstarf.

Þetta

byggir

einnig

á

fjögurra

þátta

skilgreiningu

innan

verkefnastjórnunar sem gerð eru skil í kaflanum um markmið og verkefnastjórnun og
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síðan fléttað inn í frásögnin um framvindun verkefnisins, en það er: skilgreining,
skipulag, framkvæmd og afhending.
Upplifun safngesta er misjöfn, fólk sækir söfn af fróðleiksfýsn og áhuga á
menningararfi og uppruna sínum eða annarra. Leiðsögn um söfn gefur kost á dýpri
og nákvæmari skilningi og skiptir þá öllu að leiðsögnin sé innt af hendi af þekkingu og
áhuga. Til að auka enn frekar áhrifamátt frásagnar má krydda leiðsögnina með
innkomu persóna úr sögunni. Í þessari greinargerð verður því leitast við að sýna fram
á að leiðsögn sem þessi er til þess fallin að auka upplifun safngesta á grunnsýningu
Þjóðminjasafnsins og annarra safna ásamt því að sýna fram á að viðburði sem
þessum þarf að vera stýrt af festu og skipulagi til að hann gangi upp.
Lítið hefur verið skrifað um lifandi miðlun og leiðsögn á Íslandi, því er tækifæri
notað hér til að koma því til skila í þessari greinargerð og fylla í það gat að einhverju
leiti. Því má segja að ákveðið frumkvöðlastarf sé í því að bjóða upp á fræðilega og
gagnvirka umfjöllun um lifandi leiðsögn, ekki síst fyrir þátttöku höfundar í slíkri miðlun
með verkefni sínu.
Þessi greinargerð mun leitast við að svara þessum rannsóknarspurningum:
1. Að hvaða leiti kemur verkefnastjórnun að viðburði sem þessum?
2. Hver er menningarleg forsaga lifandi miðlunar?
3. Hver er munur á upplifun sýningargesta á „lifandi miðlun“ og „hefðbundinni
miðlun“?
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1 Safnastarf
Samkvæmt ICOM, (e. International council of Museums), Alþjóða safnaráðinu,
skilgreinist safn sem:
Stofnun sem rekin er án hagnaðarsjónarmiða til að þjóna samfélagi
sínu og framförum þess, opið almenningi og hugar að varðveislu og
rannsóknum á menningararfi þjóðar, efnislegum og vitsmunalegum,
með því markmiði að mennta, rannsaka og veita ánægju hverjum
þeim sem hennar nýtur. Þetta er alþjóðleg skilgreining.2
Sýningarmunir

eru

fólki

mikilvægir

sem

tenging

við

uppruna,

fortíð

og

samfélagshlutverk þess. Söfn þjóna þessum tilgangi og eru tengiliðir fólks við sögu
og menningararf sinn sem skilgreiningu og tengingu við þjóð sína. Susan M. Pearce
segir í „Museum, Objects and Collections“ að safngripur (e. artifact) sé hlutur sem
mannshöndin hefur komið að og vísar í tilveru liðins tíma, þess sem hluturinn var
búinn til í og tilheyrir því menningartímabili. Með því að skoða þessa manngerðu gripi
á söfnum erum við að skoða safngripi sem eiga sér uppruna liðinnar menningar sem
við tilheyrum og samsvörum okkur með.3 Safngripir eru frumheimildir sögu og
menningar og viljum við geta gengið að þeim sem vísum, okkur til fróðleiks og
ánægju líkt og ICOM skilgreinir söfn og tilgang safna. Síðan er það undir hverjum og
einum hvernig hann upplifir menningararfinn.
Eggert Þór Bernharðsson sagnfræðingur veltir upp þeirri spurningu í grein
sinni „Miðlun sögu á sýningum“ hvaða upplifun eigi að höfða til gesta safna, hvort hún
eigi að höfða til vitsmunalegrar eða tilfinningarlegar upplifunar. Þessu er að
sjálfsögðu vandsvarað þar sem það þarf að skoða hvað er verið að leggja á borð fyrir
safngesti. Eru þeir yfir höfuð á safni eða eru þeir að heimsækja sýningu eða setur?
Þessi skilgreining á sýningarstarfi er nýlegt fyrirbrigði þar sem upp hafa sprottið
sýningar og setur ýmis konar um land allt.4 Kjarninn er því; hver upplifun þeirra sem
fara á söfn, sýningar og setur er, og hvort að því hafi verið skilað til sýningargestsins
sem átti að skila.
Þjóðminjasafn Íslands er skilgreind ríkisrekin stofnun þar sem tilgangur safnsins
er að þjóna og fræða gesti safnsins um menningararf Íslendinga frá landnámi til

2

ICOM. The World Museum Community. 2010-2012. Þýðing Heiðdís Einarsdóttir.
Pearce, M. Susan. 1993:9-10.
4
Eggert Þór Bernharðsson. 2004:15.
3
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nútímans.5 Nauðsynlegt er að standa vel að öllu innra starfi safna svo safnastarfið
dafni, í þeim tilgangi að öllum þeim sem það heimsækja sé til gagns og gamans.
Gestir safna hafa mismunandi væntingar til safnsins sem þeir heimsækja en þessir
þættir hafa verið settir fram sem hugsanlegt markmið heimsóknarinnar:









að drepa tímann
að leita skjóls fyrir slæmu veðri
að fá innblástur
að svala forvitni sinni
að svala þekkingarþorsta
að fræða börn
að vera umræðuhæfur
að verja tíma með fjölskyldu og vinum6

Eins og sjá má þá eru margar ástæður fyrir því að fólk fer á söfn. Því er það
stjórnendum safna mikilvægt að stýra framsetningu safnanna á þann hátt að þau laði
að gesti og uppfylli væntingar. Fjölbreytt framsetning er því nauðsynleg til að ná til
sem flestra safngesta og vekja áhuga þeirra á því sem er til sýnis.
Þjóðminjasafn Íslands hefur boðið upp á fjölbreyttar aðferðir við að nálgast
gesti sína og vitund þeirra, hvort sem hún er vitsmunaleg eða tilfinningaleg. Mikið er
af upplýsingatexta um muni og tengsl þeirra við það tímabil sem þeir tilheyra í
sýningarsölum. Einnig er í sýningarsölum snertiskjáir sem eru með mikið af
upplýsingum lesnum á ensku og íslensku. Jafnframt eru á nokkrum stöðum í
sýningarsölum símar þar sem raddir persóna liðins tíma heyrast og segja þær frá
þeim tíma sem þær tilheyra. Þarna er komið inn á lifandi upplifun, þar sem safngestur
hlustar á leikara segja frá. Síðan er hægt að leigja hljóðleiðsögn og er hún fáanleg á
átta tungumálum, íslensku, ensku, dönsku, þýsku, frönsku, pólsku, sænsku og
ítölsku. Auk þess er hún fáanleg sérsniðin fyrir börn á íslensku og ensku.7
Skipulagðar leiðsagnir eru á ensku tvisvar sinnum í viku yfir sumartímann og svo
nokkrum sinnum yfir veturinn að auki á ýmsum tungumálum og er það auglýst í
kynningarbæklingi um dagskrá safnafræðslu fyrir hvert ár fyrir sig. 8 Auk þess er hægt
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að kaupa rit um grunnsýninguna, „Þjóð verður til, menning og samfélag í 1200 ár,
leiðarvísir um grunnsýningu Þjóðminjasafns Íslands“.9

1.1 Leiðsögn á söfnum
Íslensk söfn bjóða upp á mismunandi miðlunarleiðir. Margir hafa kosið að miðla
safnkosti með leiðsögn enda er slíkt önnur upplifun en „dauðir“ hlutir. Til að mynda
var Þórður Tómasson safnvörður í Skógasafni með leiðsögn um Skógasafn frá opnun
safnsins 1. desember 194910 og telja margir að hann sjálfur hafi verið líklega
merkilegasti hluturinn í safninu í gegnum tíðina. Nálgun hans til að brúa bilið á milli
safnhlutar og gests var áhugaverð, Þórður er gríðarlega fróður um allan safnkostinn
og deildi visku sinni m.a. með því að syngja fyrir gesti safnsins og fékk þá jafnvel til
að syngja með sér. Með þessum hætti var miðlunin orðin gagnvirk og virkjaði
tilfinningavitund safngesta. Þórður safnvörður er nú kominn á tíræðisaldur og má
gera ráð fyrir að hann komi lítið sem ekkert að safnleiðsögn Skógasafns lengur
sökum aldurs.
Margir safngestir kjósa að fá upplýsingar um safnkosti með leiðsögn, eins og
minnst er á hér að ofanverðu, og fyrir því geta legið ýmsar ástæður. Til að mynda eru
einhverjir sem eru haldnir lesblindu og getur þá textinn, sem oft á tíðum er smár og
þéttur, verið ljár í þúfu þeirra. Einnig hefur höfundur heyrt frá safngestum að
athyglisbrestur getur komið í veg fyrir að gestir hafi eirð í sér að lesa yfir þann texta
sem í boði er sé hann mjög langur. Því er leiðsögn góður kostur fyrir marga safngesti.
Eins og fyrr segir þá býður Þjóðminjasafn Íslands upp á reglulega leiðsögn um
grunnsýningu þess en líka um tímabundnar sýningar safnsins og er þá oftar en ekki
sá eða þeir aðilar sem standa að þeim sýningum sem sjá um þessar leiðsagnir. 11
Með þessu móti er verið að koma til móts við þá gesti sem kjósa frekar að hlusta á
frásögn en að lesa upplýsingar safnsins.
Frásagnir líkt og tíðkast í leiðsögn er ein algengasta framsetningaraðferð sem
til er. Hún er líka heppileg til að ná til áhorfenda þar sem sá sem talar nær áheyrn
þeirra sem viðstaddir eru og nær á þann hátt athygli og sambandi við áheyrendur.
Nauðsynlegt er að vanda til verks og þarf leiðsöguaðilinn að vera vel að sér í því sem
hann miðlar og kunna að tala til áheyrenda. Þessu til stuðnings kemur fram í ritinu
9
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„Grunnatriði safnastarfs“ að leiðsagðar ferðir eru með elstu túlkunaraðferðum í miðlun
en líklega einnig þær minnst árangurríkustu nema um mjög hæfan leiðsögumann sé
að ræða. Því er nauðsynlegt að þjálfa þá sem eiga að taka að sér leiðsögn á þann
hátt; að þeir hafi framúrskarandi þekkingu á því sem á að tala um. „Áhugaverðasti
leiðsegjandinn er sá sem ekki aðeins talar vel heldur veit einnig út í æsar hvað hann
er að tala um“.12 Af þessu má ráða að einn mikilvægasti þátturinn í þessari gerð
miðlunar til safngesta sé að vera með vel þjálfaða leiðsögumenn. Gagnvirk miðlun
skilar fróðleik í formi frásagna til gesta líkt og um fyrirlestur sé að ræða. Einnig má
flytja upplifunarþáttinn á hærra plan með því að færa söguna og frásögnina ljóslifandi
fyrir gesti safnsins líkt og gert var á Menningarnótt 2013 þegar ekki einungis var
boðið upp á frásagnarupplifun heldur einnig lifandi miðlun með leikurum sem komu
inn í frásögnina. Þessi aðferð var til þess gerð að virkja tilfinningavitund safngesta og
bauð upp á glugga aftur í tímann fyrir gesti Þjóðminjasafnsins að kíkja í gegnum.

1.2 Lifandi miðlun
Lifandi miðlun er áhugaverður vinkill á því hvernig gera má safnaleiðsögn
áhugaverða fyrir unga jafnt sem aldna þar sem margir hafa gaman af leikhúsi og
leikrænni tjáningu. Lifandi miðlun á sér stað þegar frásagnarmátinn er settur fram
líflega og á leikrænan hátt. Hægt er að miðla á lifandi hátt með hefðbundinni leiðsögn
þar sem frásagnarmátinn er settur fram á leikrænan hátt. Að auki, líkt og sýnt er fram
á í þessum kafla, má einnig miðla með fyrstu persónu frásögn sögufrægra persóna
þar sem frásögnin er sögð frá sjónarhorni persónunnar.
Bretar hafa lengi verið leiðandi á sviði safnamiðlunar. English Heritage er
ríkisrekin stofnun á Bretlandi sem heldur utan um allt sem við kemur menningararfi
bresku þjóðarinnar. Samkvæmt skilgreiningu á heimasíðu English Heirtage þá er
þeirra starf að líta eftir menningarminjum og menningararfi með það markmið fyrir
augum að vernda og miðla á sem bestan hátt fyrir núverandi og komandi kynslóðir.13
Eitt af því sem gert er hjá þessari stofnun er að gefa út lesefni um menningararfinn og
upplýsingar um hvað er verið að gera á þeim stöðum þar sem menningararfurinn er
aðgengilegur. Við skoðun á þessu lesefni er áhugavert að sjá að lifandi miðlun er að
verða mun algengari miðlunaraðferð en áður var. Meðal annars kemur fram í einu af
lesheftunum sem gefin er út á vegum English Heritage að hefðbundnar
12
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textaskýringar missa oft marks, þar sem fólk oft á tíðum gengur framhjá þessum
textaspjöldum eða missir áhugann á lestri þar sem mörg söfn, sérstaklega í Evrópu,
eru knúin til að vera með sýningartexta sinn á fleira en einu tungumáli, þá sér í lagi
lönd sem hafa fleira en eitt tungumál, líkt og Belgía. Af þeim völdum eru mörg söfn
farin að bjóða upp á safnskrá þar sem finna má upplýsingar um safnið og safnmuni á
ýmsum tungumálum. Umskipti urðu þegar miðlun fór að sjást einnig á tölvuskjám í
söfnum og hægt er að leika sér meira með miðlunina með þeirri tækni. Einnig hefur
verið reynt að færa miðlunina nær tilfinningaupplifuninni með mannhæða stórum
brúðum inni á söfnum líkt og sjá má í Sögusafninu í Perlunni. En brúða er bara brúða
og færir einungis til áhorfandans hugmynd að því hvernig fólk leit út á þeim sögutíma
sem hún tilheyrir. Margir safnastjórnendur hafa því í meira mæli boðið upp á lifandi
sögusöfn og hafa komist að því að lifandi miðlun er aðferð sem skilar miðluninni á
skilvirkari hátt til gesta safna og sögufrægra staða. Sögumiðlun er þar með farið að
setja upp með ákveðnu fræðslu- og skemmtanagildi fyrir safna- og sýningagesti.14
Ýmsar tegundir lifandi sögusafna er að finna víða. Á ferðalagi vorið 1995 í
Englandi var höfundur meðal annars viðstaddur viðburð í Tower of London sem
kallast „Ceremony of the Keys“. Þessi viðburður er framkvæmdur af Beefeaters sem
eru formlegir verðir Lundúnaturns. „Ceremony of the Keys“ er sjö hundruð ára gömul
hefð þar sem Lundúnaturni er læst á ákveðinn hátt, en honum hefur verið læst á
þennan hátt óslitið á hverjum degi í sjö aldir.15 Þessi upplifun er vel þess virði að sjá
þar sem það er raunverulegur vörður Lundúnaturns sem framkvæmir þessa hefð, en
velta má fyrir sér hvort hann sé í hlutverki eða ekki. Hugsanlegt er að fólk líti á þetta
sem ákveðna sýningu, höfundur í það minnsta gerði það, en er um leið að upplifa
eitthvað sem á sér upphaf fyrir óralöngu síðan. Uppruninn er óyggjandi og viðhöfnin
ekta, þarna mætir nútíminn hefð fyrri tíma sem framkvæmd er formlegan og á
ákveðinn hátt. Að auki er selt inn á þennan viðburð líkt og um sýningu sé að ræða.
Þar af leiðandi má takast á um hvort um leiksýningu sé að ræða eða raunverulegan
atburð, jafnvel bæði.
Nokkrir fræðimenn hafa skrifað um lifandi miðlun. Einn þeirra er Scott
Magelssen, aðstoðarprófessor í Leiklistafræðum (e.Theatre Arts) við Augustana
College í Rock Island í Illinois í Bandaríkjunum, en hann skrifar um þessa gerð af
14
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miðlun í grein sinni „Living History Museums and the Construction of the Real
Through Performance“. Þar talar hann um söfn líkt og Plimoth Plantation safnið sem
byggir nánast eingöngu á túlkun starfsfólksins sem er í hlutverki allan daginn, frá
opnun til lokunar, og segir gestum frá í fyrstu persónu. Plimoth Plantation safnið
byggir á eftirmynd sautjándu aldar landnemabæjar og eru gestir safnsins teknir aftur
til ársins 1627, sjö árum eftir að fyrstu landnemarnir numu land þegar skipið
Mayflower lagðist að bryggju í Bandaríkjunum. Gestir safnsins fá að kynnast löngu
liðnum tíma og heimkynnum fyrstu landnema Bandaríkjanna. Allt er látið líta út líkt og
var á þessum tíma, jafnvel má finna, ef vel er gáð, sautjándu aldar músagildru undir
rúmi.16 Auk þess er hægt að skoða eftirmynd Mayflower skipsins, Mayflower II, en
byggð var nákvæm eftirlíking af upprunalega landnemaskipinu sem tók land í
Bandaríkjunum 11. nóvember 1620 og var því siglt sömu leið árið 1957 og var farin í
byrjun sautjándu aldar.17 Til að sýna gestum Plimoth Plantation safnsins báðar hliðar
þessa tíma er einnig hægt að skyggnast inn í heim indjána Norður Ameríku. Í þeim
hluta safnsins er starfsmennirnir indjánar. Ólíkt sautjándu aldar landnemabænum eru
þessir starfsmenn ekki í hlutverki heldur eru þau í nútímanum og segja frá í þriðju
persónu líkt og gert er í hefðbundinni leiðsögn en eru samt í búningum frá þessu
tímabili.18
Þetta safn er aðalumræðuefni Magelssen en hann veltir upp þeirri umfjöllun
hversu ekta safn er sem sett er upp með þessum hætti. Líka má ræða hvort þetta sé
safn í þeim skilningi sem safn er skilgreint samkvæmt ICOM skilgreiningunni. Það er
nokkuð ljóst að ekkert á safninu er upprunalegt, hvorki munir, fatnaður né hús. Þó er
lagt upp úr því að nálgunin sé eins nálægt upprunanum og kostur er með því að
bjóða gestum upp á leikrænar fyrstu persónu frásagnir og upplifun. Ljóst er að
umfang þessa safns er gríðarlegt og uppbyggingin hefur átt sér stað á löngum tíma.
Má gera sér það að þetta sé með stærstu söfnum af þessari gerð sem finna má í
Bandaríkjunum, slíkt er umfang sýningarsvæðisins.19
Þarna er ólík nálgun miðað við það sem gerist í Bretlandi. Bretum er annt um
menningararfinn og sögufrægar byggingar sem margar eru orðnar að söfnum, líkt og
Lundúnaturn. Þeir leggja upp úr því að vera með sögutengda leiðsögn við minjar
16
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sínar á meðan Plimoth Plantation sögusafnið hefur eingöngu á sögunni að byggja og
öll umgjörð safnsins er tilgáta.

1.3 Menningarleg forsaga á Íslandi
Ekki er af mörgu að taka þegar horft er til menningarlegrar forsögu lifandi leiðsagnar
á Íslandi. Ekkert hefur verið gert sem er í líkingu við það sem á undan er rætt í
Bretlandi og Bandaríkjunum. Þó hefur örlítið verið gert í áttina að lifandi sögusafni og
hefur Árbæjarsafn komið hvað sterkast inn hvað það varðar, með starfsfólk sitt alltaf
klætt í nítjándu aldar fatnað. Einnig hefur Þjóðminjasafnið boðið upp á lifandi miðlun
á sögu jólasveinanna í desember ár hvert í samvinnu við Möguleikhúsið. 20
Möguleikhúsið, sem er farandleikhús, var stofnað árið 1990 en aðaláhersla
leikhússins er: „að tryggja sem flestum aðgang að sýningum þess og fer stærstur
hluti sýninganna fram í leik-, grunn- og framhaldsskólum landsins“.21 Auk þess hefur
verið boðið upp á lifandi miðlun á Gásum í Eyjafirði en þar fór fram í sumar
skemmtidagskrá þar sem leikin miðlun á miðaldaviðburðum átti sé stað ásamt fleiri
uppákomum

og

afþreyingu

en

þarna

hefur

verið

sett

upp

tilgáta

að

miðaldaverslunarstað með vísun í fornminjar sem hafa fundist á þessum stað. 22
Leitað var til fólks innan þessa þriggja safna og staða sem verið hafa í fremstu
röð hér á Íslandi hvað varðar lifandi miðlun til að leita svara við á hvaða stað lifandi
miðlun er á Íslandi. Guðbrandur Benediktsson, sviðsstjóri miðlunarsviðs minjasafna
Reykjavíkur varð fyrir svörum varðandi Árbæjarsafnið. Helga Einarsdóttir safnkennari
í Þjóðminjasafni Íslands upplýsti um hvað gert hefur verið á Þjóðminjasafninu hingað
til og Kristín Sóley Björnsdóttir framkvæmdastjóri Gása í Eyjafirði fræddi um
starfsemina þar.
1.3.1 Árbæjarsafn
Líkt og Þjóðminjasafn Íslands bíður Árbæjarsafn upp á leiðsögn um safnkost sinn.
Sérstaklega er lögð áhersla á að þjóna skólum og skólafólki.23 Á sumrin bíður safnið
upp á leiðsögn daglega en síðan er hægt að bóka leiðsögn utan þess tíma fyrir
hópa.24 Höfundur hefur oft farið, sem leiðsögumaður, með erlenda ferðamenn í
20
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Árbæjarsafn með leiðsögn og er þetta áhugaverð upplifun fyrir erlenda gesti safnsins.
Þá tekur starfsmaður safnsins á móti hópnum, klæddur samkvæmt nítjándu aldar
tísku, og leiðir hann í kirkjuna. Þar er sagt frá safninu. Síðan fær hópurinn frjálsan
tíma í safninu, yfirleitt um það bil klukkustund. Allir starfsmenn Árbæjarsafns eru í
hlutverki, það er að segja, þeir eru klæddir í fatnað sem líkir eftir nítjándu aldar
klæðnaði en segja frá í þriðju persónu. Árbæjarsafn leitast við að upplifun fólks sé á
þann veg að það gefi „gestum kost á að upplifa ferðalag aftur í tímann“. 25
Til að fá betri innsýn í hvað Árbæjarsafn hefur verið að gera í áttina að lifandi
miðlun verður Guðbrandur Benediktsson sviðstjóri minjasafns Reykjavíkur fyrir
svörum en hann segir:
Á Árbæjarsafni hafa menn verið að prófa sig áfram með ýmsar
útgáfur af leikþáttum. Til dæmis Johnson kaupmaður árið 2002 og
svo auðvitað leiðsögumenn okkar sem eru í karakterum á sumrin,
pönkari og diskógella á Diskó-Pönk sýningunni árið 2006 og svo
hermaður og "ástandsstúlka" í sýningunni um hernámið árið 2010 og
svo kvöldvaka á baðstofulofti á safnanótt 2012, lítið leikrit á safninu,
alveg magnað gigg. Það var í ferð til Noregs árið 2011 sem við sáum
í Lillehammer í útisafni skemmtilega framsetningu leiðsögumanns,
sem varð kveikjan að þessu verkefni sem við fórum í árið 2012 og
köllum „leikræna leiðsögn“.26
Guðbrandur talar um að markmið þeirra á Árbæjarsafni sé í raun einfalt; „að glæða
fortíðina lífi og vekja áhuga gesta á því efni sem safnið setur fram og fjallar um“.
Hann heldur áfram og segir að „eitt af aðalsmerkjum útisafna er upplifun gesta og
það að geta gengið inn í hús og skynjað fortíðina getur oft á tíðum haft sterk áhrif á
skynjun og skilning viðkomandi“. Þessu til stuðnings segir hann að auki að „flest
útisöfn reiða sig á leiðsögumenn í búningum, sem er til þess fallið að gera upplifunina
sterkari og trúverðugri. Sum söfn hafa gengið skrefinu lengra og bjóða upp á nokkurs
konar leikþætti, þar sem leiðsögumenn fylgja ákveðnu handriti og eru í „karakter“
tiltekinna einstaklinga úr fortíðinni, hvort heldur raunverulegra eða skáldaðra“. Áfram
á þessari braut tekur Guðbrandur undir það sem áður hefur verið rætt í
greinargerðinni en það er nauðsyn þess að leiðsegjandinn sé vel upplýstur til að inna
af hendi leiðsögnina:
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Mikilvægt er fyrir leiðsögumanninn að hafa skýrt og greinargott
handrit til að vinna eftir til að undirbúa sig fyrir leiðsögnina. Einnig
þarf persónusköpun að vera skýr og að bakgrunnur hennar sé
trúverðugur. Talsverð heimildavinna er því fólgin í gerð slíks handrits
og sú vinna hvílir á herðum starfsfólks Minjasafns Reykjavíkur.
Leikræn þjálfun leiðsögumanna er jafnframt mikilvægur hluti af
verkefninu og þarf að hafa námskeið fyrir starfsmenn áður en
sumarstarf safnsins hefst.
Með þetta að leiðarljósi var stefnan tekin á þróun leiðsagna á
Árbæjarsafni og sumurin 2012 og 2013 var gestum Árbæjarsafns
boðið uppá leikræna leiðsögn um safnsvæðið. Við unnum handrit,
fengum leikstjóra og leiðsögumenn æfðu af krafti. Útkoman var
leikþátturinn "Ævintýri landspóstsins".27
Fór þessi leiðsagnarsýning fram 28. júlí sumarið 2013 og var í fjórum þáttum. Tvær
sýningar voru þennan dag, klukkan eitt og svo aftur klukkan þrjú. Segir í lýsingu
viðburðarins:
Landpósturinn fer á milli húsa í sveit og bæ og á meðal þeirra sem á
vegi hans verða eru Christine vinnukonu[a] í Suðurgötu, sem talar
dönsku á sunnudögum, Jarþrúður eldabusku[a] og Rögnvaldur
vatnsberi. Einnig verður komið við hjá Margréti í Árbæ og Þormóði
tómthús-manni í Hábæ.28
Guðbrandur sagði einnig frá að þau hefðu verið „með nokkur rennsli og fjölmenna
generalprufu“. Við þessar æfingar á leiðsagnarsýningunni fengu þau til að mynda
starfsfólk annarra safna til að upplifa sýninguna. Að sýningu lokinni var haldinn
matsfundur með þessum aðilum þar sem farið var yfir hvernig leikleiðsögnin tókst.
Líkur Guðbrandur samtalinu með því að segja að sýningin hafi fengið töluverða
athygli og þeir gestir sem tóku þátt hafi sýnt góð viðbrögð. „Við munum því halda
ótrauð áfram á þessari braut“ segir Guðbrandur að lokum.29
1.3.2 Þjóðminjasafn Íslands
Líkt og áður hefur komið fram þá eru miðlunarleiðir Þjóðminjasafns Íslands
fjölbreyttar og hefur safnið í seinni tíð haft metnað til þess að bjóða upp á fjölbreyttar
miðlanir, m.a. lifandi miðlun. Þjóðminjasafnið hefur, í samvinnu við Möguleikhúsið,
verið með í fjöldamörg ár uppsetningu á jólaleiksýningu frá 12. – 24. desember ár
27

Guðbrandur Benediktsson. 2013.
Minjasafn Reykjavíkur, Árbæjarsafn.
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Guðbrandur Benediktsson. 2013.
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hvert, þar sem íslensku jólasveinarnir birtast einn af öðrum í Þjóðminjasafninu. Pétur
Eggerz leikari og leiðsögumaður hefur átt veg og vanda með þessa uppákomu á
vegum Möguleikhússins. Auk þess hafa Grýla og Leppalúði og jafnvel Jólakötturinn
átt innkomur í þessum viðburði.30 Þessar uppákomur ár hvert hafa verið vinsælar hjá
yngri kynslóðinni og eru vel sóttar. Aðkoma Péturs að leikrænni miðlun í
Þjóðminjasafni Íslands hefur verið víðtækari, Pétur lék einleikinn Aðventu á
Menningarnótt 2012 í safninu og var þessi uppákoma í tengslum við tímabundna
sýningu sem var í safninu það sumar sem bara sama nafn, Aðventa, en
Möguleikhúsið setti þessa sýningu upp sem ferðasýningu árið 2008. 31 Þótti
viðeigandi að fá Pétur til að flytja einleikinn í tengslum við þessa sýningu á
Menningarnótt árið 2012.
Helga Einarsdóttir er ein af safnkennurum Þjóðminjasafns Íslands og hefur
haft umsjón með safnfræðslu ýmskonar og kemur að miðlunarleiðum safnsins, hún
hefur sjálf tekið þátt í uppákomum sem tengjast þátttöku Þjóðminjasafnsins í
Menningarnótt Reykjavíkurborgar en hún segir m.a. um þátttöku sína:
Ég og Eiríkur Valdimarsson lékum semsagt drauga á safnanótt 2008.
Hugmyndin spratt í tengslum við þema safnanætur það árið hjá okkur
sem voru draugar og drungi. Við fengum lánaða búninga hjá
Árbæjarsafni, dressuðum okkur upp sem Móri og Skotta og
hegðuðum okkur í samræmi við lýsingar á slíkum verum í íslenskum
þjóðsögum. Við gengum um og hrelltum gesti og gangandi, án þess
að vera með eitthvað "að láta fólki bregða" heldur hegðuðum við
okkur bara undarlega, vorum að ýta hvort við öðru, birtumst allt í einu
úr skúmaskotum osfrv.
Skottan gaf sér þó tíma til að setjast niður með börnum og las fyrir
þau draugasögur sem var vel tekið. Við safnkennararnir sömdum
síðan handrit byggt á þjóðsögum um hvernig vekja á upp draug og
fengum við Atla Rafn leikara til að fara með handritið á leikrænan
hátt.32
Einnig var þema Þjóðminjasafnsins á Menningarnótt árið 2012 Rokkabillý og
klæddust þær, safnkennarar Þjóðminjasafnsins, Helga og Steinunn Guðmundsdóttir,
fatnaði í anda rokktímabilsins og settur var upp dansleikur í sama anda í safninu um
kvöldið þar sem Langi Seli og skuggarnir léku fyrir dansi.
30

Möguleikhúsið.
Möguleikhúsið.
32
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2013 var afmælisár Þjóðminjasafns Íslands og hélt safnið upp á hundrað og
fimmtíu ára afmæli sitt og var viðamikilli dagskrá haldið út allt afmælisárið.
Hátíðarhöld afmælisársins stóðu sem hæst vikuna 26. febrúar til 3. mars og var
safnið öllum opið án aðgangseyris þá viku.33
1.3.3 Gásir í Eyjafirði
Forsvarsmenn

Gása

hafa

sett

upp

á

fróðlegan

hátt

tilgátu

að

fornum

miðaldaverslunarstað við Gásir í Eyjafirði. Á vefsíðu Gása segir: „Hvergi á Íslandi eru
varðveittar jafn miklar mannvistarleifar frá verslunarstað frá miðöldum. Gásir voru
helsti verslunarstaður á Norðurlandi á miðöldum og er staðarins víða getið í fornritum
frá 13. og 14. öld“.34 Mikill uppgröftur átti sér stað á þessu svæði á árunum á milli
2001 og 2005. Í framhaldi af því var tekin ákvörðun um að byggja upp aðgengi að
minjunum og í framhaldi af því byggja upp tilgátumiðaldaverslunarstað og vera með
viðburði með tilliti til þeirra fornminja sem fundust. 35
Fyrsti Gásadagurinn var haldinn árið 2003 og núna síðast var Miðaldadagurinn
haldinn helgina 19 - 21. júlí 2013. Viðamikil dagskrá var í boði:
Miðaldadagar á Gásum
19. - 21. júlí 2013
11:00 – 18:00

Tilgátusvæðið opið
Bátsferðir á Gásabátnum. Hægt að skoða
Vatnsdalsbátinn.
Steinakast með sögulegu ívafi. Völva ræður í rúnir.
Handverk.

11:00 – 16:00

Eldsmiðir við vinnu

13:00 -16:00

Skjóttu í mark! Tilsögn í bogfimi

12:30, 14 & 16

Leiðsögn um minjasvæðið
Leiðsögumaður: Sigrún B. Óladóttir

11:00 - 18:00

Miðaldamatur til sölu í veitingatjaldi a lá ENGIMÝRI

12:00, 14:30 & 17:00

Slær í brýnu og stefnir í bardaga

13:00 & 15:00

Brennisteinshreinsun Miðaldatónlist Funi & Svartidauði

33

Visir.is. 2013.
Gásir í Eyjafirði. 2006.
35
Gásir í Eyjafirði. 2006.
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13:30, 15:00 & 16:30

Guðmundur biskup góði kemur ásamt fríðu föruneyti

Örleikrit sem byggir á atburðum frá miðöldum og fólki sem komið
hefur að Gásum. Höfundur: Helgi Þórsson.36
Þessi dagskrá býður upp á vitsmunalega og tilfinningalega upplifun og mikla
gagnvirkni í miðluninni.
Kristín Sóley Björnsdóttir er framkvæmdastjóri Miðaldadaga á Gásum og
heldur utan um allt það starf sem fer fram á Gásum. Hún segir m.a. að:
„Gásakaupstaður ses er sjálfseignastofnun sem stofnuð var utan um uppbyggingu á
Gásum“. Jafnframt segir hún að „þessi sjálfseignastofnun stendur árlega fyrir
Miðaldadögum á Gásum. Þar er gestum gert kleyft að skyggnast til lifandi fortíðar“.37 Í
framhaldi segir Kristín Sóley að gott samstarf þurfi til að þetta verkefni gangi upp og
að Gásakaupstaður ses sé í góðu samband við miðaldahóp sem kallast Handraðinn
en Kristín Sóley kýs að nefna hópinn Gásverjar. Handraðinn er hópur fólks sem hefur
það að markmiði „að viðhalda þekkingu á þjóðháttum landsins“,38 án þeirra væri
uppsetningin á Gásadögum ill möguleg.
Þessu til nánari útskýringar segir Kristín jafnframt:
Tilgátusvæðið sem við höfum útbúið í sandfjörunni rétt við
fornleifarnar verða[ur] lifandi 3 daga á sumri á Miðaldadögum. Þar
segja sjálfboðaliðar íklæddir miðaldafötum frá því sem þeir eru að
gera en flestir þeirra vinna að einhvers konar handverki.
Einkunnarorð okkar er sanngildi. Það er því markmið okkar að gera
ávallt eins vel og við getum til að vera trú staðnum og því sem við
vitum um hann í gegnum ritaðar heimildir og í gegnum rannsóknina á
fornleifunum. Segja má að við höfum skapað okkur ákveðna sérstöðu
sem felst einmitt í einkunnarorði okkar sanngildinu. Við höfum útbúið
okkur aðstöðu á sandfjörunni hún hefur mjög svipaða legu í
landslaginu og staðurinn sjálfur. Þaðan sést ekki í nein nútíma
mannvirki.39
Til að komast sem næst raunverulegri upplifun frá miðaldaverslunarstað er þess gætt
að allt sé sem raunverulegast þó eru ýmsar tilgátur. Meðal annars er klæðnaðurinn
sem þátttakendur í Gásadögum klæðast byggður á fatnaði sem fannst í Herjólfsnesi
36
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Kristín Sóley Björnsdóttir. 2013.
38
Handraðinn. 2010.
39
Kristín Sóley Björnsdóttir. 2013.
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á Grænlandi. Kristín Sóley líkur frásögn sinni með því að segja að: „Fornleifarnar
hafa allt frá upphafi verið með hlutverk á Miðaldadögum því sá viðburður byggir jú á
ALVÖRU sögustað. Leiðsögumaður hefur með frásögn sinni blásið lífi í landslagið og
eftir að gestir hafa farið með honum um fornleifasvæðið ljúkast upp aðrir heimar
þegar niður á tilgátusvæðið kemur“.40
Af þessu má ráða að miðlunarþættir safna og sýninga er mikilvægur partur af
safnastarfi og vel þarf að huga að því hvernig miðlun og leiðsögn um safnkosti og
sögu er úr garði gerð. Miðlanir á söfnum þurfa að vera á þann hátt að áhorfandinn
fræðist um leið og miðlunarmátinn hafi skemmtanagildi, líkt og lifandi miðlun býður
upp á. Það er því ánægjulegt að sjá þær framfarir sem eru að eiga sér stað hérlendis
með þessa túlkunaraðferð. Horfa má til annarra þjóða í tengslum við lifandi miðlun á
söfnum og minjasvæðum hér á landi, þessari miðlunaraðferð til stuðnings og
framdráttar.

40

Kristín Sóley Björnsdóttir. 2013.
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2 Markmið og verkefnastjórnun
Markmið verkefnisins Raddir fortíðar var að setja nýjan svip á annars hefðbundna
safnaleiðsögn um grunnsýningu Þjóðminjasafnsins. Viðburðurinn var aðferð til að
fara út fyrir hefðbundna safnaleiðsögn og leiðsögn almennt og brjóta upp
frásagnarform leiðsagnar með innkomu persóna sem sögðu frá eða birtust í fyrstu
persónu. Tilgangurinn var að nýta bæði reynslu höfundar sem leiðsögumanns og
þekkingu á grunnsýningu Þjóðminjasafnsins og skila til gesta safnsins skemmtilegum
og fróðlegum vinkli á sögu Íslendinga.
Til að viðburðurinn yrði að veruleika þurfti að treysta á vinsemd og velvilja
fólks. Það er ekki sjálfgefið að fólk sé almennt tilbúið til að taka frá tíma til að aðstoða
og hjálpa til við viðburð sem þennan, sérstaklega þegar ekki er hægt að bjóða
greiðslu fyrir. Nánast hver einasti aðili sem talað var við og beðinn um aðstoð var
boðinn og búinn til að veita alla þá hjálp sem viðkomandi var í vald sett. Til að
viðburðurinn tækist þurfti að manna allar leikarastöður sem voru í handritinu. Þegar
handritið var tilbúið voru þrjátíu og sex leikarastöður sem þurfti að fylla, sumar
fyrirferðameiri en aðrar. Til að minnka umfangið voru flestir leikararnir fengnir til að
taka að sér tvö hlutverk. Á endanum voru tuttugu manns sem tóku þátt í sýningunni,
fjórtán af þeim með tvö hlutverk hvert.

2.1 Markhópur
Markhópurinn var frá upphafi Íslendingar, safngestir Þjóðminjasafnsins og allir þeir
sem áhuga hafa á menningarviðburðum í boði á Menningarnótt Reykjavíkur, börn
jafnt sem fullorðnir. Þó svo að höfundur sé búinn að vera í leiðsögn síðan vorið 2005
og hefur eingöngu tekið að sér leiðsögn með erlenda gesti á Íslandi þá kom það ekki
til greina að miða viðburðinn við ferðamenn. Sumum gæti þótt það undarlegt í ljósi
reynslu á þeim vettvangi en í þetta sinn var lögð áhersla á að beina sjónum að
Íslendingum.

Að

áliti

höfundar

er

Menningarnótt

Reykjavíkur

hlaðin

menningarviðburðum sem miðaðir eru við borgarbúa og aðra Íslendinga, en
samkvæmt skilgreiningu Menningar- og ferðamálasviðs Reykjavíkurborgar sem
Menningarnótt heyrir undir segir:
Menningarnótt markar upphaf menningarárs borgarinnar þegar söfn,
leikhús og aðrar menningarstofnanir og listamenn hefja sína haustog vetrardagskrá. Hún er fastur liður í viðburðavertíð borgarinnar,
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haldin seinnipart ágúst hvert ár. Markmið Menningarnætur er að
hvetja til menningarþátttöku með því að reiða fram fjölbreytt og
ríkukegt framboð af menningarviðburðum sem gefur [gefa] breiðum
hópi fólks færi á að smakka á því sem koma skal og láta koma sér á
óvart.41
Menningarnótt var fyrst haldin árið 1994 en markmið borgarinnar eru að virkja sem
flesta til þátttöku í Menningarnótt með uppákomum ýmis konar. Fólki er í sjálfsvald
sett hvað það reiðir fram í formi viðburðar, annað hvort á eigin vegum eða með
aðkomu Höfuðborgarstofu sem er ábyrgðaraðili Menningarnætur. Menningarnótt er
hugsuð sem þverskurður af menningarlífi og listaflóru landsmanna.42 Það er því
heiður fyrir höfund að hafa fengið tækifæri til að vera þátttakandi í því að miðla
menningu til borgarbúa og annarra Íslendinga með viðburðinum Raddir fortíðar á
Menningarnótt Reykjavíkurborgar. Gríðarlegt magn af menningarviðburðum eru á
dagskrá á þessum degi og því ljóst að mikil samkeppni yrði við aðra viðburði.
Í sjálfu sér gerði höfundur lítið til að ná til markhópsins, viðburðurinn var í
samvinnu við Þjóðminjasafn Íslands og var hann auglýstur í dagskrá safnsins sem
hluti af Menningarnæturdagskrá þess. Hugmynd var á lofti um að búa til viðburð á
„Facebook“ en hætt var við það, aðallega vegna þess að sýningin var áhugaverð og
búast mátti við að aðsókn yrði góð og safnið hreinlega býður ekki upp á að margir
geti komið á viðburði sem þennan og notið hans, takmörk eru á hvað margir komast
fyrir í safninu í einu. Af þessum völdum valdi höfundur að láta safnið sjálft um að
auglýsa viðburðinn. Engu að síður er ekki mögulegt að stýra hve margir koma á opin
viðburð sem þennan. Því setti Bryndís Sverrisdóttir sviðsstjóra miðlunarsviðs
Þjóðminjasafnsins fram ósk um að flytja sýninguna tvisvar sinnum þennan dag,
klukkan þrjú og aftur klukkan fjögur, en hún átti allt eins von á því að mikil aðsókn yrði
á viðburðinn. Einnig var heppilegast að Þjóðminjasafnið sæi um að auglýsa sína
viðburðardagskrá án þess að höfundur færi að bæta neinu þar við. Í staðinn var
höfundur duglegur að setja inn stöðuuppfærslur á „Facebook“ þar sem vinir gátu
fylgst með hvenær og hvar viðburðurinn yrði haldinn og hvernig undirbúningur gengi.

41

Menningarnótt. 2013. Það finnast misvísandi upplýsingar á vef Menningarnætur sem ég tel vera
innsláttarvilla þar sem það er misritað 2014 í stað 2013.
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Menningarnótt. 2013.
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2.2 Verkefnastjórnun
Til að gera grein fyrir hvernig halda skal utan um viðburði líkt og þann sem
settur var upp á Menningarnótt árið 2013 þarf að skoða hvernig nálgast á slíkt
verkefni og fara í gegnum það ferli að setja upp sýningu. Hverju verkefni fyrir sig þarf
að stýra á einn eða annan hátt. Sum verkefni eru einföld í vinnslu og framkvæmd á
meðan önnur eru öllu flóknari og þurfa heilmikinn skipulagsramma. Nauðsynlegt er
að setja sig inn í hvað verkefnastjórnun gengur út á þegar tekst er á við að stýra
verkefni, hvort verkefnið sem á að vinna sé mikið eða lítið umfangs. Í bókinni „Project
Management: A Managerial Process“ skilgreina höfundar hennar, Erik W. Larson og
Clifford F. Gray, uppbyggingu verkefnastjórnunar á þann hátt að hún; aðallega byggir
á

ítarlegri áætlun

kostnaðaráætlun.

sem saman

stendur

af

skipulagsramma

og

tíma-

og

Þó má gera ráð fyrir flóknum samsetningum rammaáætlana í

verkefnastjórnun, allt eftir því hvers eðlis verkefnið er. Verkefnastjórnun er alltaf
byggð á verkefni sem á sér upphaf og enda innan ákveðins tímaramma.
Í verkefnastjórnun er talað um líftíma verkefnisins (e. The project Life Cycle)
en hann er talinn í fjórum stigum: Skilgreining (e. defining), skipulagning (e.
planning), framkvæmd (e. execiting) og lok og afhending (e. closing).43
Fyrsta stig verkefnis, skilgreiningin, kemur inn á hvernig verkefnið er
skilgreint, þetta er grunnur verkefnisins. Á öðru stigi verkefnis, skipulagning, er
komin meiri dýpt í skilgreiningu verkefnisins. Á framkvæmdstigi verkefnisins fer
mesta vinnan við verkefnið fram. Á þessu stigi er farið í að aðlaga og breyta frá fyrri
áætlun ef þess er þörf. Loka- og afhendingarstig verkefnisins er þríþætt: afhending
verkefnisins, endurskipulagning á aðbúnaði verkefnisins og að endurskoða verkefnið
að því loknu.

2.3 Verkefnastjórinn
Hverju verkefni fyrir sig þarf að stýra og kemur það í hlut verkefnastjóra að gera það.
Hlutverk verkefnastjórans er víðtækt, hann þarf að hafa yfirsýn yfir áætlun,
tímaramma, framkvæmd og stjórn. Ólíkt öðrum stjórnendastöðum þá er verkefnastjóri
að stýra ákveðnu tímbundu verkefni sem á sér upphaf og enda, þessi skilgreining
greinir verkefnastjóra frá öðrum stjórnendum. Ábyrgðin á framþróun og útkomu
verkefnisins liggur hjá verkefnastjóranum. Hann sér um að stýra öðrum sem koma að

43
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verkefninu og leggur línurnar fyrir framgangi og þróun verkefnisins. Í verkefninu
Raddir fortíðar var öll þessi vinna á herðum höfundar sem sá um að skrifa handritið,
fá fólk til að leika og útvegaði megnið af búningunum ásamt því að stýra hvenær var
æft og stýrði æfingunum. Í svona viðamiklu verkefni hefði líklega verið heppilegt að
færa vinnuálagið á fleiri herðar en þegar unnið er að skólaverkefni þá er það ekki það
sem lagt er upp með, ábyrgðin er öll nemandans.44
Skilgreining verkefnisins er mikilvægasta skref ferlisins. Nauðsynlegt er að
flokka viðfangsefni verkefnisins niður. Hvaða viðfangsefni eru mest áríðandi. Hvaða
viðfangsefni þarf að klára eða koma af stað áður en önnur eru tekin fyrir. Hægt er að
flokka viðfangsefnin niður í þrjá flokka, samræmisáætlun, það sem er mest áríðandi
(e. compliance project), verkáætlun (e. operational project) og skipulagsáætlun (e.
strategic project). Samræmisáætlunin er það sem skiptir mestu máli en allt sem er
mest áríðandi í verkefninu fer í þennan flokk. Staðsetning viðburðar er meðal þess
sem þarf að vera á hreinu. Í tilviki Radda fortíða voru það góð samskipti og
samvinna við Þjóðminjasafnið sem gerði það að verkum að staðsetning viðburðar var
þar. Ef einhverra hluta vegna það hefði þurft að hætta við viðburðinn vegna breyttra
aðstæðna hjá Þjóðminjasafninu, þá hefði þurft að byrja alveg upp á nýtt. Finna nýja
staðsetningu og staðsetja viðburðinn, sem hefði þýtt nýtt handrit og verkefnið komin á
upphafsreit aftur.
Verkáætlun er til að styðja við það sem er innan verkefnisins. Í tilviki Radda
fortíðar verkefnisins var mjög mikilvægt að vera í sambandi við þá sem ætluðu að
taka að sér hlutverk og vera viss um að þau vissu nákvæmlega hvert hlutverk þeirra
væri. Höfundur var í góðu sambandi við þátttakendur sína í öllu skipulags-,
framkvæmda- og verkferli fyrir verkefnið þó mest síðustu tvær vikurnar fyrir
viðburðinn. Þau fengu m.a. öll handritið í hendurnar um leið og það var tilbúið og
vissu nákvæmlega hvert þeirra hlutverk væri ásamt hlutverkum annarra. Annar
verkþáttur sem heyrir undir verkáætlunina eru handritsskrifin, en höfundur var í
góðum samskiptum við Helgu Einarsdóttur og Ólöfu Breiðfjörð hvað það varðaði og
sendi þeim handritið á vinnslustigi nokkrum sinnum og tók tillit til allra þeirra
ábendinga. Einnig fékk Bryndís Sverrisdóttir handritið á vinnslustigi ásamt fleiri
álitsgjöfum. Skipulagsáætlunin eða framkvæmdaáætlunin er síðan til að styðja við
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verkefnið í heild sinni. Nauðsynlegt er að leggja upp skipulag á verkefninu strax í
upphafi og líta til þess reglulega til að vera viss um að vera á réttri leið og innan
tímaáætlunar verkefnisins. Útbúið var einfalt skipulagsrit þar sem sett var upp;
hvenær áætluð lok á handritsgerð yrði, hvenær áætlað var að vera búið að manna
allar leikarastöður og hvaða tímarammi var áætlaður fyrir búningaöflun. Auk þess var
settur inn æfingartími og svo viðburðinn sjálfur. Á þessari skipulagsáætlun var einnig
settur upp listi yfir alla leikarana, hvaða hlutverk þeir hefðu og í hvaða tímibili þeir
birtust.45 Annað var ekki í skipulagsritinu. Engu að síður var nauðsynlegt að hafa
þetta sýnilegt og uppsett til áminningar um áætlun fyrir hvert verkefni fyrir sig innan
viðburðarins.46

2.4 Fjárhagsáætlun
Í öllum verkefnum þarf að gera ráð fyrir fjárhagsáætlun. Í flestum tilvikum er
fjárhagsáætlunin gerð til að meta verkefnið. Vegið er og metið hver kostnaður
verkefnisins er og hver ávinningurinn er. Engu að síður eru verkefni sem þurfa ekki
að vera lögð út frá flókinni eða ítarlegri fjárhagsáætlun. Þó er alltaf einhver kostnaður
í kringum hvert einasta verkefni.47 Í tilviki Radda fortíðar var útséð að stærsti og
líklega eini kostnaðurinn við viðburðinn yrði búningaleiga eða kaup á fatnaði fyrir
sýninguna. Allir leikarar komu að verkefninu af vináttu í garð höfundar án þess að
þiggja laun fyrir. Handritið skrifaði höfundur sjálfur og fékk aðgang að bókasafni
Þjóðminjasafns Íslands án endurgjalds til heimildaleitar. Engin leiga og kostnaður var
inntur af hendi Þjóðminjasafnsins fyrir afnot af safninu fyrir viðburðinn. Því var ljóst
strax í upphafi að kostnaður yrði í lágmarki, enn og aftur vegna góðvildar í garð
höfundar. Af þessum völdum var engin fjárhagsáætlun gerð á vinnslustigi
verkefnisins, ómögulegt var að sjá á því stigi hver endanlegur kostnaður yrði. Engu
að síður var hægt að gera sér grein fyrir því að einhver kostnaður mundi standa eftir
en vonir stóðu um að hann yrði í lágmarki.

2.5 Verkskipulag
Í upphafi verkefnis skal farið yfir hvað þarf til að hægt væri að framkvæma verkefnið.
Ósjaldan á við hið þekkta orðatiltæki „í upphafi skal endinn skoða“ og er verkefnið
Raddir fortíðar ekki undanskilið því. Því er nauðsynlegt að hafa sýn á hvernig skal
bera sig að við verkskipulag verkefnisins og hver lokaútkoma á að vera. Erik W.
45
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Larson og Clifford F. Gray hafa flokkað niður í níu liði hvernig haga skal skipulagi
verkefnis. Með þessari yfirsýn má síðan raða niður í ferla því sem á að koma í
framkvæmd í vinnsluferli verkefnisins.
1. Það þarf að gera samantekt á því hvað þarf til verkefnisins.
2. Síðan þarf að greina hvað þarf til að hægt sé að skila af sér verkefninu.
3. Því til stuðnings þarf að gera sér grein fyrir hvaða hluta verkefnis hver tekur að sér,
hvaða hæfni hver og einn hefur sem gagnast verkefninu.
4. Mikilvægt er að úthluta hverjir bera ábyrgð á hverjum hluta fyrir sig innan
verkefnisins, s.s. hverjir eru tengiliðir við tilvonandi viðskiptavini eða viðtakendur
verkefnisins. Þetta gæti flokkast sem söluteymi.
5. Tímaáætlun verkefnisins er ramminn utan um verkefnið og geta þeir sem eru að
biðja um verkefnið verið mjög kröfuharðir þegar kemur að því að tímaáætlun standist.
6. Kostnaðaráætlun þarf að vera sett upp á skýran og nákvæman hátt.
7. Samning þarf til verkefnisins. Oft eru um tvennskonar samning að ræða. Annars
vegar er áætlaður kostnaður, en slíkan samning er hægt að gera þegar um afmarkað
og vel skipulagt verkefni er að ræða, þar sem kostnaðurinn er nokkuð augljós. Hins
vegar er kostnaðaráætlun þar sem ítrekað er farið yfir kostnaðarliði og þeir síðan
uppfærðir um leið og einhverjar breytingar verða á kostnaði. Þessi gerð af samningi
hefur þó þak þar sem hefur verið samið oftast um ákveðinn hámarkskostnað.
8. Þess er þörf að hæfniviðmið séu uppfyllt, að þeir sem þurfa að koma að verkefninu
vegna sérfræðiþekkingar eða reynslu uppfylli þær kröfur sem um það eru gerðar.
9. Þau viðmið sem verkefnið þarf að taka tillit til þurfa að vera skýr. Svo sem allt sem
við kemur ákveðinni þekkingu, aðferðafræði, kostnaði, tímaáætlun og reynslu.48
Það er áhugavert að sjá hve fjölbreytt verkefni geta verið. Til samanburðar við Raddir
fortíðar þá var engin þörf á svona nákvæmu verkskipulagi nema að fá leyfi Bryndísar
sviðsstjóra miðlunarsviðs að nota safnið sem vettvang fyrir viðburðinn. Sá kostnaður
sem kom vegna búningaleigu var greiddur af Þjóðminjasafninu en í upphafi við ósk
um að fá að framkvæma miðlunina mína í safninu sagði Bryndís frá því að þau gerðu
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yfirleitt ráð fyrir því að greiða eitthvað fyrir utanaðkomandi viðburði. Engu að síður má
samt máta verkefnið inn í þetta verkmódel.
Það sem þurfti fyrir verkefnið var staðsetning, handrit, leikarar og búningar. Til
að koma verkefninu til skila þurfti að vera með æfðan tilbúinn viðburð með leikurum
og öllum búningum sem til þurfti. Þeir sem komu að viðburðinum utan leikara voru
þeir sem lögðu hönd á plóginn að aðstoða við búninga og einnig þeir sem komu að
handritsgerð og áliti á því og að sjálfsögðu starfsfólk Þjóðminjasafnsins sem greiddi
leið til lokaútkomu. Öll ábyrgð og tímasetning var unnin af höfundi sem var einn um
að halda utan um þá þætti. Þegar er búið að fjalla um kostnaðaráætlunina sjá bls 25.
Samningur um verkefnið var gerður milli höfundar og Bryndísar Sverrisdóttur
sviðstjóra og fór fram í tölvupóstum. Aðrir liðir í þessu verkmódeli heyra beint undir
höfund sem háskólanema og hans fagþekkingu sem leiðsögumanns.
Samkvæmt Larson og Gray þá er nauðsynlegt að vera með skýra skilgreiningu
á verkefninu, þau verkefni sem ganga ekki upp sem skyldi eru þau sem eru ekki
nægilega skýr eða skilgreind nógu ítarlega. Það er á ábyrgð verkefnastjórans að sjá
til þess að skilgreining verkefnis sé nægilega skýr þannig að aðrir sem koma að
verkefninu eigi auðvelt með að setja sig inn í verkferlana við skipulag verkefnisins. 49
Eitt af því sem þarf að hafa í huga við verkefnastýringu er áhættuþátturinn. Við
hvert verkefni verður að gera ráð fyrir áhættuþáttum og því er gott að setja hvert
verkefni inn í svokallaða SVÓT greiningu. Á þann hátt er hægt að sjá hvaða
áhættuþættir eru fyrir hendi og þá hvernig er hægt að stýra þeim. Nauðsynlegt er að
setja inn eins marga áhættuþætti og mögulegt er til að vera undirbúin undir að þurfa
að takast á við þá áhættustýringu sem þeim fylgir.50
Svótgreiningin fyrir viðburðinn Raddir fortíðar er á þennan veg:
Styrkur 

Fagleg þekking á leiðsögn
Samstarf við Þjóðminjasafnið
Fjölbreytni Menningarnætur
Velvilji og vinsemd þátttakenda

49
50
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Nýbreytni
Fyrir alla fjölskylduna
Veikleiki 

Lítið sem ekkert fjármagn
Samkeppni við aðra viðburði

Ógn 

Engin aðsókn
Fjölbreytt dagskrá Menningarnætur
Þjóðminjasafnið hættir við viðburðinn
Samkeppni
Brottfall þátttakanda

Tækifæri  Mögulega árlegur viðburður
Aukinn vettvangur fyrir svipaðan viðburð
Kveikir menningarlegan áhuga á sögu lands og þjóðar
Kjarni

verkefnastýringar

er

sá

að

hver

þáttur

verkefnastjórnunarinnar

er

áhættustjórnun, verkefnastjóri stýrir verkefninu samkvæmt skipulagi í þá átt að allir
þættir ganga upp.51

2.6 Raunkostnaður
Nauðsynlegt er að skoða hvað svona verkefni kostar í raun. Eins og komið hefur
fram var mest allur kostnaður við viðburðinn greiddur í velvilja og vinsemd allra
þátttakenda, hvort sem þeir komu að verkefninu beint eða óbeint. Til glöggvunar á
hvað mundi kosta að koma svona verki á framfæri án launalausrar aðkomu vina og
vandmanna er setja upp tilgátu að raunkostnaði við viðburðinn Raddir fortíðar hér
fyrir neðan.
Að ýmsu þarf að hyggja. Gera þarf ráð fyrir öllum kostnaði líkt og
bensínkostnaði vegna snúninga sem ekki er hægt að komast hjá í sambandi við
svona sýningu, líkt og sækja búninga og jafnvel aðstoða leikara við að komast á eða
af æfingu. Einnig verður að gera ráð fyrir veitingum fyrir þátttakendur á meðan
51
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sýningu og æfingatíma stendur. Þar sem afnot fengust af Þjóðminjasafni Íslands
undir viðburðinn er ekki gert ráð fyrir leigu á húsnæðinu né leikmynd eða kostnaði í
sambandi við leikmynd í þessari kostnaðaráætlun en hér fyrir neðan má sjá hvernig
kostnaðurliðir við viðburðinn eru brotnir niður:
Áætlaður raunkostnaður við Raddir fortíðar
Handrit, 35 mín.
Leikarar sýningard. 20 x 29.087 kr. 1/2 dagur
Búningaleiga x 36 búningar x 7000 kr stk
Búningakaup
Æfingadagur 20 x 29.087 kr 1/2 dagur
Leikstjórn, æfinga- og sýningadagur
Veitingar
Hárgreiðsla og förðun
Bensínkostnaður
Ljósmyndari
Áætlaður heildarkostnaður

794.778 kr.
581.750 kr.
252.000 kr.
3000 kr
581.750 kr
58.174 kr.
10.000 kr.
20.000 kr.
10.000 kr.
30.000 kr.
2.341.452 kr.

Til að reikna út kostnað við handritsgerð er stuðst við launataxta sem gefinn er út af
FLH, félagi íslenskra leikskálda og handritshöfunda52 en þar er gefinn upp taxti eftir
því hvað leikverkið er langt. Í tilviki Radda fortíðar var viðburðinn þrjátíu og fimm
mínútur. Til að finna út launakostnað leikara er stuðst við launasamninga félags
íslenskra leikara sem finna má á vefsíðu félagsins, gert er ráð fyrir að allir fái sömu
laun, börn jafnt sem fullorðnir, textainnkomur jafnt sem textalausar innkomur.53
Reiknaðir eru tveir hálfir dagar í leikaralaun, æfingardag og sýningardag, samningar
leikara gefa upp meðal annars verktakalaun og er notast við þann taxta. Þrjátíu og
sex leikarastöður voru í viðburðinum og reiknast því þrjátíu og sex búninga á
kostnaðinum sjö þúsund krónur stykkið. Þarna er notast við meðaltalskostnað þar
sem sumir búningar eru dýrari en aðrir í leigu. Stuðst er við verð sem gefið er upp á
búninga- og saumastofunni Saumsprettan ehf.54 Nokkrir hlutir voru keyptir af höfundi
fyrir sýninguna, eina skyrtu, hálskraga og bút af gömlum dúk, sem kostuðu samtals
þrjú þúsund krónur. Höfundur reiknar sér sömu laun og leikararnir fyrir æfingardag og
sýningardag sem byggð eru á launataxta félags íslenskra leikara. Á æfingardegi og
sýningardegi þykir sjálfsagt að bjóða þátttakendum upp á léttar veitingar og var
52
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þáttakendum boðið upp á safa og kex á sýningardegi sem keypt var í Hagkaup fyrir
um það bil þrjú þúsund krónur. Greiða þarf hluta leikaranna og farða og gert er ráð
fyrir kostnaði upp á tíu þúsund krónum fyrir hvorn dag, æfingardag og sýningardag.
Næst síðasti kostnaðaliðurinn er bensínkostnaður en meðal annars þurfti að sækja
einn búninginn til Keflavíkur og einnig var tveimur leikaranna ekið heim að lokinni
æfingu. Að lokum var ljósmyndari fenginn til að taka myndir á sýningunum á
Menningarnótt og áætlaðar eru þrjátíu þúsund krónur sem verktakagreiðslu fyrir
hálfsdags vinnu fyrir hann.
Eins og gefur að skilja er þetta einungis áætlun byggð á upplýsingum frá
aðilum sem gefa upp kostnað við aðkomu leikara og annarra hluti sem varða sýningu
sem þessa og hefði þurft að greiða fyrir. Þó svo þetta sé ekki tæmandi eða nákvæmir
útreikningar gefa þeir engu að síður einhverja mynd af því hver raunkostnaður við
verk sem þetta hefði orðið.

2.7 „Íslenska leiðin“
Í þessu framhaldi er nauðsynlegt að veita athygli því sem raunverulega átti sér stað til
að viðburðurinn Raddir fortíðar yrði að veruleika. Það virðist vera að margt sem gert
er til skemmtunar og skilgreint er sem menningarupplifun fæst oftar en ekki gert með
aðkomu aðila sem gefa tíma sinn og vinnu. Þetta er eitthvað sem mætti kalla
„íslenska leiðin“. Oftar en ekki veigrar fólk sér ekki við að biðja þá sem standa þeim
nærri um greiða þegar kemur að leysa verkefni ýmis konar. Vinir og vandamenn eru
yfirleitt viljugir að veita hjálparhönd og greiða leið til árangurs. Viðburðurinn Raddir
fortíðar er engin undantekning á því líkt og komið hefur fram. En hversu lengi er
hægt að ganga á velvild og vinsemd vina og vandamanna án þess að bjóða
endurgjald fyrir? Þessu er vandsvarað. Í því efnahagslega og samfélagslega umhverfi
sem Íslendingar búa við í dag, þar sem niðurskurður er víða og ekki síst í
menningarheiminum, er nauðsynlegt að geta leitað á náðir góðvildar.
Framámenn í landspólitíkinni hafa farið mikinn í umræðunni um hvar skal
skera niður og hvar ekki og virðast margir þeirra vera sammála um að menning og
listir eigi minna upp á pallborðið en aðrir þættir þjóðfélagsins. Á haustdögum 2013
urðu heitar umræður á fréttaveitum og spjallþráðum á internetinu þegar Grímur
Gíslason miðstjórnandi í Sjálfstæðisflokknum taldi heppilegast að skera niður til
menningar og lista þar sem hann taldi að það þyrfti að forgangsraða og fjármunum
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sem verja á í menningu og listir væri betur varið annars staðar. Á sama tíma
mótmælir Kolbrún Halldórsdóttir, forseti Bandalags íslenskra listamanna, hugmyndum
Gríms með því að segja að árlega velta skapandi greinar milljörðum króna inn í
hagkerfið ásamt því að veita þúsundum einstaklinga atvinnu og því nauðsynlegt að
styðja við bakið á þessum greinum.55 Síðar um haustið 2013 olli Elliði Vignisson
bæjarstjóri Vestmannaeyja svipuðu fjaðrafoki þegar hann sagði á fundi bæjarstjórnar
Vestmannaeyja að það þyrfti að forgangsraða í ríkisfjárrekstri til að tryggja
grunnþjónustu og gagnrýndi þá fjármuni sem eyrnamerktir eru til reksturs
Þjóðleikhússins og Sinfóníuhljómsveitar Íslands.56
Af þessu má ráða að menningarviðburðir og listir eiga í vök að verjast
fjárhagslega og því nauðsynlegt að geta treyst á velvilja vina og vandamanna þegar
kemur að því að setja upp viðburð af einhverju tagi. En má þá gera ráð fyrir að hægt
sé að ganga á fólk og gefa sér að það sé boðið og búið til að gefa vinnu sína til að
hægt sé að miðlað menningu? Menning er til þess fallin að auðga vitund og skynjun
meðtakandans og menning er allsstaðar. Þar af leiðandi verða að vera mörk á því að
góðvild fólks sé nýtt sem máttarstólpi menningarviðburða. Gera þarf frekar ráð fyrir
því að samfélagið í heild sinni styðji betur við bakið á menningu og listum sem það í
raun gerir með menningarstefnum borgar og sveitafélaga.57 Af þeim völdum verður
líklega erfitt fyrir andstæðinga fjárveitinga til menningar og lista að hamla algerlega
fjárstyrkjum til skapandi greina. Engu að síður munu þeir sem hafa eldmóð til að
auðga menningarlíf halda áfram að treysta á góðsemd þeirra sem standa þeim nærri
til að koma á framfæri viðburðum ýmis konar því fjárveitingin er af skornum skammti
nú þegar.58
Í fimmta kafla er farið yfir hvernig höfundur stóð að viðburðinum Raddir
fortíðar og hverjir tóku þátt í sýningunni með einum eða öðrum hætti. Betra er að
árétta að allt þetta fólk gaf tíma sinn og vinnu af vináttuhug. Einnig til áminningar um
velvild í garð höfundar þá veitti Þjóðminjasafn Íslands styrk sem nam kostnaði á
nítjándu aldar þjóðbúningunum sem þurfti að leigja fyrir eitt atriðið upp á fimmtíu og
tvö þúsund krónur. Aðrir búningar voru fengir að láni án endurgjalds.
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3 Verkefnið
Miðlunarverkefnið sem er hluti af lokaverkefni í Hagnýtri menningarmiðlun var
viðburðurinn Raddir fortíðar sem fór fram í Þjóðminjasafni Íslands laugardaginn 24.
ágúst 2013, á Menningarnótt Reykjavíkurborgar. Raddir fortíðar var leiðsögn um
grunnsýningu Þjóðminjasafns Íslands með innkomu leikara í hverju tímabili fyrir sig
en grunnsýning Þjóðminjasafnsins nær yfir alla sögu Íslands, frá landnámi til loka
tuttugustu aldar. Grunnsýningin er á tveimur hæðum, annarri og þriðju hæð safnsins.
Á annarri hæð eru fjögur rými sem ná yfir tvöhundruð ár hvert og á þriðju hæðinni eru
þrjú rými. Eitt nær yfir tvöhundruð ár og tvö rýmanna ná yfir hundrað ár hvort. Misjafnt
var hversu mikil áhersla var lögð á innkomu leikara í tímabilunum, sums staðar voru
fleiri innkomur leikara en annarsstaðar.
Viðburðurinn fór þannig fram að höfundur sagði frá hverju tímabili fyrir sig og
inn í frásögnina birtist persóna eða persónur. Tvenns konar innkomur leikara áttu sér
stað, sterkar innkomur þar sem leikarinn hafði texta og svo þöglar innkomur þar sem
leikarar birtust en áttu ekki texta. Tvær sterkar innkomur voru í fyrsta rýminu þar sem
tvær leikkonur, sem túlkuðu víkingakonur, fengu orðið. Auður djúpúðga fékk orðið
ásamt

ungri

syrgjandi

víkingamóður.

Einnig gekk í

gegnum svæðið

stór

víkingafjölskylda, foreldrar með sjö börn án texta. Í næsta rými var sönghópur sem
birtist í hlutverki munka og kyrjuðu þeir munkasöng. Næsta rými þar á eftir var lítil
textalaus

innkoma

miðaldakarlmanns.

Síðasta

rýmið

á

þessari

hæð

grunnsýningarinnar, var sterk innkoma karlmanns með texta í hlutverki Jóns
Arasonar.
Því næst var farið á efstu hæð safnsins, þriðju hæð, þar sem seinni hluti
grunnsýningarinnar er. Þar birtist fyrst kona með sterka innkomu með texta þar sem
seiðkona sagði frá. Þar á eftir í næsta rými var önnur sterk innkoma með texta konu
sem túlkaði Ingibjörgu Einarsdóttur eiginkonu Jóns Sigurðssonar ásamt textalausri
innkomu nítjándu aldar móður með fimm dætur sínar. Síðasta rýmið var
fyrirferðamikið þar sem margir leikarar túlkuðu og var oftast einn leikari við hvern
áratug, nema við fimmta og áttunda áratugurinn, þar voru tveir leikarar sem áttu
hlutverk. Engin átti textainnkomu í síðasta rýminu.
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3.1 Hugmyndavinna
Hugmyndin að þessum viðburði kviknaði þegar höfundur tók námskeiðið „Lifandi
miðlun menningararfs“ hjá Ingibjörgu Þórisdóttur á vorönn 2013 í Hagnýtri
menningarmiðlun. Þar vorum ýmsar aðferðir við miðlun menningar skoðaðar. Eitt af
verkefnum námskeiðsins var að setja saman viðburð fyrir erlenda ferðmenn.
Höfundur, ásamt samnemanda sínum, var með hugmynd að því að sýna á leikrænan
hátt hvernig

brúðkaup að heiðnum sið fer fram. Þetta væri áhugaverð nálgun á

miðlun til ferðamanna sem vakti hugmynd að því að útfæra þessa tegund miðlunar og
hugmynd sem miðlunarhluta lokaverkefnisins.
Eitt af því fyrsta sem þurfti að gera var að tryggja að Ingibjörg Þórisdóttir tæki
að sér að leiðbeina þessu verkefni. Þar sem miðlunin tengdist námskeiði hjá henni
þótti nærtækast að fá hana sem leiðbeinanda. Næsta skref í ferlinu var að hafa
samband við Þjóðminjasafn Íslands þar sem hugmyndin var eingöngu bundin við það
safn. Höfundur hafði samband við Bryndísi Sverrisdóttur, sviðsstjóra miðlunarsviðs, til
að falast eftir því að fá að vera með miðlunarverkefnið í safninu. Þessari beiðni var
vel tekið og samþykkt. Ingibjörg benti á að það væri best að vera með miðlunina í
tengslum við einhvern stóran viðburð í Þjóðminjasafninu, annað hvort Menningarnótt
eða Safnanótt. Safnanótt er í febrúar og því orðið of seint að miðla lokaverkefninu þá
þar sem fyrirhuguð námslok voru sett haustönn 2013 og stefnt á að vinna
lokaverkefnið þá, en höfundur sóttist eftir því að hafa lokið miðlunarhlutanum fyrir
útskrift. Af þessum völdum kom Safnanótt ekki til greina þar sem næsta Safnanótt
yrði ekki fyrr en í febrúar 2014. Því varð Menningarnótt 2013 fyrir valinu sem
vettvangur fyrir viðburðinn. Eftir að þessir tveir mikilvægu hlutar verkefnisins voru í
höfn var farið að huga að því hvernig framkvæmd verkefnisins ætti að vera og hvaða
hluta sögunnar yrði lögð áhersla á í hverju tímabili fyrir sig í grunnsýningu
Þjóðminjasafnsins.

3.2 Þjóðminjasafnið
Nokkrar ástæður lágu að baki því að Þjóðminjasafn Íslands varð fyrir valinu sem
vettvangur fyrir miðlunarhluta lokaverkefnis. Höfundur þekkir safnið nokkuð vel þar
sem hann var starfsmaður safnsins sumarið 2012 og sinnti bæði almennri afgreiðslu
ásamt því að taka nokkrar vaktir í sýningarsölum við munavörslu. Á þessu tímabili tók
höfundur einnig nokkrar safnaleiðsagnir sem boðið er upp á yfir sumartímann. Safnið
býður einnig upp á ýmsa möguleika í safnaleiðsögn allt árið um hring og leggur mikla
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áherslu á safnafræðslu til barna á öllum menntastigum.59 Önnur ástæða þess að
þessi aðferð varð fyrir valinu við miðlun er sú að höfundur er leiðsögumaður að
mennt og hefur starfað við það að hluta til síðan vorið 2005 og er því leiðsögn
eitthvað sem hann þekkir vel og hefur góð tök á. Í síðasta lagi þá er höfundur mjög
hrifinn af safninu og fannst þetta ögrandi snúningur á annars hefðbundinni
safnaleiðsögn og starfi hans sem leiðsögumanns.
Þjóðminjasafnið má kallað drottningu allra safna á Íslandi. Þetta safn er það
safn sem hefur bestu yfirsýn yfir alla sögu Íslendinga, frá landnámi til nútímans og
tengist öllum stöðum Íslands. Í samanburði eru flest byggðarsöfn að einbeita sér að
því svæði sem það er á og nærsveit þess og byggir safnkost sinn á því sem safnast
hefur í því byggðarlagi. Á vef Þjóðminjasafns Íslands kristallast tilgangur safnsins þar
sem segir:
Þjóðminjasafn Íslands er vísinda- og þjónustustofnun í eigu íslenska
ríkisins. Því er ætlað að vera miðstöð þjóðminjavörslu og rannsókna á
menningarsögulegum minjum í landinu. Hlutverk þess er að auka og
miðla þekkingu á menningararfi íslensku þjóðarinnar frá upphafi til vorra
daga og stuðla að því að sem flestir geti haft gagn og gaman af sögu og
minjum lands og þjóðar. Meginhluti safnhússins hýsir grunnsýningu
Þjóðminjasafnsins: Þjóð verður til - menning og samfélag í 1200 ár. 60
Þarna kemur skýrt fram fræðilegur tilgangur safnins gagnvart Íslendingum og
menningararfi þeirra og hvað safnið stendur fyrir, það er að segja; að hýsa sögu
Íslendinga síðastliðin tólfhundruð ár og miðla henni til þjóðarinnar og annarra gesta.
Betri vettvang fyrir hugmynd verkefnisins Radda fortíðar var ekki hægt að finna.

3.3 Litið um öxl
Þegar horft er til verkefnisins í heild eftir á, þá eru þættir sem betur hefði mátt
huga að í uppfærslunni. Að horfa til baka er góð leið til að bæta um betur það sem
stóð ekki nógu sterkt upp úr, til að mynda nálgun höfundar á tímabilinu tólf hundruð til
fjórtán hundruð. Í því tilviki var höfundur bæði í vangaveltum um hvaða hluta þessa
tímabils væri heppilegt að leggja áherslu á og hvaða leikari gæti tekið að sér hlutverk
þessa rýmis. Horft var til þess að gera Sturlungaöldinni skil en það gekk ekki upp þar
sem engin tiltækur karlmaður var innan seilingar að túlka Snorra Sturluson, sem er
það hlutverk og hluti sögunnar sem höfundi þykir hvað áhugaverðastur í tengslum við
59
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Þjóðminjasafn Íslands. 2013.
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Sturlunga. Leikarinn sem tók að sér túlkun í þessu rými þótti of ungur til að túlka
Snorra. Því varð úr að þessi hluti sýningarinnar var frekar máttlaus og án
textainnkomu. Þar af leiðandi er tækifæri til að bæta þennan hluta sýningarinnar fyrir
frekari uppfærslur á henni og myndi höfundur leggja meiri vinnu í að gera þessu rými
frekari skil. Aðrir þættir sem hefði mátt huga betur að var innkoma Gerðar Sifjar sem
læknisins í rými tuttugustu aldarinnar, en hún var sett í þetta hlutverk alveg undir lokin
þar sem illa gekk að finna karlmann sem gæti tekið að sér þetta hlutverk. Í huga
höfundar hafa mögulega ekki verið margar konur sem kláruðu læknispróf í byrjun
tuttugustu aldar, þó svo eflaust hafi þær verið einhverjar. Einnig var alveg undir
blálokin

í

undirbúningsferli

viðburðarins

fenginn

ungur

drengur

í

hlutverk

víkingafjölskyldunnar og síðan sem fulltrúi aðþjóðasamfélagsins í lok sýningarinnar
en hann er af íslensku og perúsku bergi brotinn og því að mati höfundar, verðugur
fulltrúi þess. Ef þessi drengur hefði ekki verið tiltækur til að túlka við færibandið í lok
sýningar hafði höfundur hug á því að fá öll börnin sem tóku þátt til að vera fulltrúar
loka tuttugustu aldarinnar og hugsanlega ekki tekið alþjóðasamfélagið inn í
orðræðuna eða minnst á það á annan hátt en gert var.
Að mörgu er því að huga í svona ferli og ekki sjálfgefið að allt gangi upp líkt og
lagt er upp með í byrjun. Allt er breytingum háð og sveigjanleiki er afar nauðsynlegur í
verkferlum stýringar á verkefni sem þessu eins og fjallað er um í fimmta kafla
greinargerðarinnar þar sem farið er í gegnum gerð og framkvæmd viðburðarins.
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4 Menningarlegur tilgangur
Í

safnriti

grunnsýningar

Þjóðminjasafnsins,

segir

Margrét

Hallgrímsdóttir

þjóðminjavörður frá tilgangi safnsins í ávarpi við enduropnun þess haustið 2004, en
þar segir hún: „Þjóðminjasafni Íslands er ætlað að kveikja áhuga á menningararfi
Íslendinga, leiða til umræðu og sköpunar með samkennd og víðsýni að leiðaljósi.
Þjóðminjasafnið mun leitast við að hafa áhrif í samtímanum og vera vettvangur
varðveislu, fræðslu, rannsókna og skemmtunar“.61 Þessi orð Margrétar kristalla
menningarlegan tilgang lokaverkefnisins Raddir fortíðar. Grunnsýningin sem er
umfangsmikið yfirlit yfir tólf hundruð ára sögu Íslendinga þar sem hverjum þeim gesti
sem safnið heimsækir ætti að veitast auðvelt að fá svör við grundvallaspurningum
sem kunna að vakna um líf og menningu þessarar þjóðar sem byggt hefur Ísland.
Hún felur einnig í sér „túlkun og endurmat samtímans á Íslandssögunni“ og ætti að
geta varpað ljósi á áleita spurningu sem hugsanlega vaknar hjá mörgum Íslendingum
um hver þeir séu.62
Saga þjóðarinnar er ekki sjálfsprottin, hún á sér aðdraganda og er röð atvika,
upplifanna og daglegs lífs forfeðra hennar. Túlkun hennar er auðveld með
sýningargripum sem eiga sér uppruna í sögunni og tilheyra ákveðnum tímabilum.
Það er markmið þjóðminjasafns Íslands að sýna sanna og rétta mynd þessarar sögu,
að vera með menningararfinn sýnilega öllum þeim sem áhuga hafa á honum.
Brynhildur

Ingvarsdóttir

var

sviðsstjóri

miðlunarsviðs

við

enduropnum

Þjóðminjasafnsins haustið 2004 en í formála safnritsins segir hún: „sýningin öll er
leið til að svara spurningunni [Hvernig verður þjóð til?] og gestir hafa því tækifæri til
þess að móta sitt eigið svar við því hvernig þjóð verður til um leið og þeir fylgjast með
framvindu sögunnar. Þannig getur orðið samræða milli gripa og gesta“.63
Viðburðurinn Raddir fortíðar tók einmitt á þessari orðræðu og samspili og tvinnaði
saman gesti og safngripi með túlkun persóna sýningarinnar.
Að túlka nálgun safnsins á sögu Íslands með lifandi hætti líkt og átti sér stað á
Menningarnótt 2013 er ómetanlegt tækifæri. Tækifæri til að ljá forfeðrum rödd og
gera þá sýnilega með leikrænni tjáningu er framandi miðlun fyrir Þjóðminjasafnið.
Raddir fortíðar er fyrsti viðburðurinn þar sem þessi nálgun á miðlun er beitt í allri
61
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grunnsýningu safnsins og þar þjóna fornmunir og sýningargripir hlutverki sem
frumheimild sögunnar.
Safngestir sækja söfn fyrst og fremst til að upplifa og túlka safnkostinn á sinn
hátt og með eigin upplifun. Jafnvel í leiðsögn um söfn er áheyrandinn að meðtaka
upplýsingarnar á sinn eigin hátt. Þessu heldur Freeman Tilden fram í bók sinni
„Interpreting our Heritage“ og segir hann jafnframt að leiðsögumaðurinn þurfi að
vanda til verks og höfða til fjöldans með því að notast ekki við fræðileg orð heldur
túlka á sem einföldustu máli og þarf hann að miðla upplýsingum á eins góðan hátt og
honum er unnt án þess að tapa áhuga áheyrandans í ónákvæmu eða flóknu tali.64
Þessi útlistun Freeman Tilden styður við það sem talað er um fyrr í greinargerðinni að
leiðsegjandinn verður að vita upp á hár hvað hann er að túlka og hafa áhuga á því.
Tilgangur með leiðsögn um söfn er til þess gerður að vekja áhuga safngesta á því
sem safnið er að segja, hverju það er að koma á framfæri til gesta sinna. Með lifandi
miðlun líkt og með Raddir fortíðar er farið enn dýpra og áhorfandinn skyggnist inn í
horfinn heim.

4.1 Tilgangurinn
Tilgangurinn með því að glæða persónum sögunnar lífi og ljá þeim rödd var að koma
með nýja vídd í hefðbundna safnaleiðsögn. Einnig var ætlunin að draga fram
ákveðna þætti sögunnar sem hafa ekki verið endilega mjög áberandi og án þess að
gerð var grein fyrir því strax þá varð kvennasagan meira áberandi þó svo að
karlmennirnir fái rödd líka. Nauðsynlegt þótti að ljá Jóni Arasyni rödd og leyfa honum
að segja frá síðustu atvikum í lífi hans áður en hann var tekinn til fanga og aflífaður.
Þetta eru stór þáttaskil í sögu Íslendinga og ekki síst trúarsögu þeirra. Í
þjóðminjasafni er áberandi kirkjusaga þjóðarinnar og ekki undarlegt kannski þar sem
kirkjan var og er áberandi þáttur í menningar- og mannlífi Íslendinga. Sérstaklega í
ljósi þess að Ísland er með ríkisrekna þjóðkirkju.
Sem fyrrverandi starfskraftur Þjóðminjasafns Íslands gat höfundur sumarið
2012, þegar hann tók að sér sumarafleysingastarf í safninu, séð með eigin augun
hvaða fólk sækir safnið og í hvaða tilgangi. Með þessa innsýn að leiðarljósi er
viðburðurinn byggður á því að bjóða íslenskum safngestum upp á nýja sýn á sögu og
menningu þjóðarinnar með það að markmiði að laða að fleiri íslenska safngesti og
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vekja athygli á grunnsýningunni og þáttum sögunnar sem eru minna áberandi líkt og
kvennasagan. Íslendingar sækja safnið minna en erlendir gestir gera og því var kjörið
tækifæri að opna þessa vídd og bjóða upp á lifandi miðlun og leiðsögn um
grunnsýninguna með það að markmiði að lokka fleiri íslenska gesti á safnið.
Með slíkt tækifæri í höndunum var kjörið að nýta sér Menningarnótt Reykjavíkur, þar
sem borgin hvetur alla borgarbúa til þátttöku í menningarviðburðum dagsins.
Þjóðminjasafnið hefur verið þátttakandi í Menningarnótt Reykjavíkur frá árinu 2003 65
þar sem metnaðarfull dagskrá hefur verið á boðstólum ár hvert.

4.2 Upplifun
Til að geta gefið skýrari mynd af því hvaða áhrif sýningin hafði á áhorfendur og
hvernig þeir upplifðu viðburðinn voru nokkrir gestir sýninganna fengnir til að koma
með álit um það hvernig þau upplifðu Raddir fortíðar. Allir þessir álitsgjafar eru
höfundi kunnugir og því auðsótt að fá þá til þess að segja frá sinni upplifun.
Arna Björk Gunnarsdóttir var á fyrri sýningunni með fjölskyldunni sinn en hún
sagði að þeim hefði fundist sýningin skemmtilega uppsett og að sér hefði fundist
stemningin í safninu hafa verið góð og að „hitta á menn og konur frá fornum tíma og
heyra raddir þeirra óma um salina“ hafi verið skemmtilegt. Hún segir jafnframt að sér
hefði fundist „frábært að sjá galdranornina, heyra hana tala og sjá víkingakonuna
standa þarna og þruma yfir okkur. Manninum mínum fannst munkarnir stó[r]kostlegir,
hvernig þeir birtust úr dimmu skúmaskoti með yndislegum og drungalegum söng. Ég
tek undir það með honum“.66 Heilt yfir litið voru þau mjög sátt, dætrum þeirra þótti
þetta allt mjög skemmtilegt og fróðlegt en þær eru sex og átta ára. Þessi vitnisburður
færir sönnur á það að ætlunarverk sýningarinnar að höfða til fullorðinna jafnt sem
barna hafi tekist.
Kristín Björg Kristjánsdóttir var einnig gestur sýningarinnar og fannst henni
sýningin fróðleg og skemmtileg. Fannst henni áhugavert að sjá persónur sögunnar
lifna við og sjá tengingu persónanna við sýningarmuni, jafnframt segir Kristín: „Það
var sérlega áhugavert hvernig dregin var fram rödd kvenna og barna úr fortíðinni en
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hún fær ekki oft [að] heyrast í sýningum sem þessum“.67 Ummæli Kristínar styðja við
það sem áður er rætt að kvennasögunni hafi verið haldið á lofti í sýningunni.
Gunnar Júlíusson var einnig áhorfandi á sýningunni en hann kom ásamt
eiginkonu sinni Anney Bæringsdóttur og börnum þeirra þremur. Gunnari fannst
viðburðurinn spennandi og áhugaverður, ekki síst fyrir það að hann vakti áhuga
þeirra á mörgum sýningagripa safnsins. En Gunnar sagði jafnframt í vitnisburði
sínum:
Mig langaði að fara aftur og hafa betri tíma til að skoða og kynna mér
sýninguna, en það var það fjölmennt á viðburðinum að maður náði
ekki alveg öllu. Leiknu atriðin voru frábær og bættu mjög mikilli
upplifun við sýninguna. Leikararnir skiluðu sínu hlutverki vel. Heiða
[Heiðdís] var skýrmælt og sagði skemmtilega frá. Framsagan var
örugg og lifandi, glaðleg og upplýsandi. Besti hlutinn af viðburðinum
var í lokin, þegar Heiða [Heiðdís] fór yfir 20. öldina. Það var alveg
frábært. Leikararnir glæddu sýninguna lífi og áhorfendur fylgdust
grannt með og skemmtu sér vel í leiðinni. Maður sér fyrir sér
að svona viðburðir væru góð viðbót við safnið. Minni hópar gætu
notið þess að ganga um það og fá leiðsögn og fræðslu.68
Þessi vitnisburður áhorfenda gefur til kynna að sýningin hafi verið vel heppnuð og
hafi skilað því sem til var ætlast, að skemmta gestum Þjóðminjasafns Íslands og
vekja áhuga þeirra á grunnsýningu safnsins og draga fram áhugaverða mynd af
sögunni.
Til samanburðar við t.d. hljóðleiðsögn, þar sem sagt er frá líkt og um fyrirlestur
sé að ræða frekar en leiðsögn þá er þetta að mati höfundar ekki sambærilegt.
Frásagnir voru í fyrstu og þriðju persónu en sú síðarnefnda er vanalegt í
hefðbundinni leiðsögn, sem er allt annar frásagnarmáti en upplestur á upplýsingum
úr rafrænum búnaði líkt og hljóðleiðsögnin er. Ekki er samt ætlunin að fullyrða að
annað hvort sé betra en hitt, þetta eru án efa ólíkar miðlunaraðferðir. Með manneskju
fyrir framan sig í hefðbundinni leiðsögn er hægt að spyrja og fá svör þó svo í tilviki
Radda fortíðar hafi fólk verið beðið um að trufla ekki sýninguna með spurningum þar
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sem ákveðið flæði þurfti í viðburðinn. Í staðinn var fólk beðið að beina spurningum
sínum til starfsmanna safnsins að sýningu lokinni, þau væru öll mjög fróð um alla
grunnsýningu Þjóðminjasafnsins.
Safnið sem slíkt var vel tilfallið til að taka á móti viðburðinum Raddir fortíðar.
Þó svo að Þjóðminjasafn Íslands sé sett upp á hefðbundinn hátt þar sem flestir munir
safnsins eru geymdir í þar til gerðum glerskápum er auðvelt að nýta sér þá til að lyfta
undir frásögnina. Við framkvæmd sýningar nýttust safnmunir og safnsvæði til að
tengja frásögnina við söguna svo sem eins og beinagrind litla barnsins í rými
áttahundruð til eitt þúsund tímabilsins, kókoskaleikurinn í rými tólf- til fjórtán hundruð
tímabilsins. Munkarnir birtust við sýningarskálann sem jafnan er kallaður kirkjan á
meðal starfsmanna safnsins í tímabilinu eitt þúsund til tólf hundruð. Hempa Jóns
Arasonar er staðsett í safninu við rýmið sem tilheyrir fjórtán- til sextán hundruð
tímabilinu og því tilvalið að nýta það þegar leikarinn sem túlkaði Jón Arason birtist. Á
þriðju hæð safnsins tengdist seiðkonan, sem birtist og talaði um tilbera, við það sem
er til staðar í rýminu sem tilheyrir tímabili sextán- til átján hundruð en þar má meðal
annars finna umfjöllun um galdra á Íslandi. Baðstofudömurnar voru staðsettar við
baðstofuna og því viðeigandi að hafa þær þar og Ingibjörg Einarsdóttir eiginkona
Jóns Sigurðssonar stóð við skrifborð Jóns sem staðsett er í tímbilinu sem tilheyrir
nítjándu öldinni líkt og baðstofan. Við síðasta tímabilið voru allir leikararnir staðsettir
þar sem við átti við hvern áratug við færibandið. Kristján fyrrum skipherra var
staðsettur við togvírsklippurnar sem voru notaðar í Þorskastríðinu. Því má segja að
safnkostir Þjóðminjasafnsins hafi nýst afar vel þar sem við átti hverju sinni og þjónað
tilgangi sínum sem frumheimildir sögunnar og frásagnarinnar.
Höfundi veittist auðvelt að framkvæma sitt hlutverk sýningarinnar, hlutverk
leiðsögumannsins. En með reynslu sem almennur og afþreyingarleiðsögumaður
síðan árið 2005 gafst honum forskot á að skila hlutverkinu af þekkingu og reynslu.
Því var eðlilegt að höfundur innti sjálfur af hendi þennan hluta viðburðarins þó svo að
handritið sé sett upp á þann hátt að hvaða leiðsögumaður sem er getur sett sig inn í
leiðsögnina og skilað henni. Það sem var einna helst framandi fyrir leiðsögumanninn
og höfundinn sem vanur er að leiðsegja á öðru tungumáli en móðurmálinu var að
segja frá á sínu eigin tungumáli. Einnig var framandi að fá inn í frásögnina aðra rödd
þegar leikararnir sem áttu textainnkomur tóku við og sögðu frá. Þennan
frásagnarmáta og miðlun má svo sannalega nota víðar.
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5. Raddir fortíðar
Hér í þessum kafla verður farið yfir hvernig staðið var að viðburðinum. Til að lýsa
vandlega hvernig viðburðurinn Raddir fortíðar fór fram þá þarf að skoða verkefnið út
frá verkefnastjórnun.
Fyrsta stig verkefnisins, skilgreiningin, kom inn á hvernig verkefnið var
skilgreint, hvað var verið að fara að gera. Markmiðið var mjög skýrt frá upphafi að
hafa viðburðinn leiðsögn um grunnsýningu Þjóðminjasafnsins með leikarainnkomum.
Á þessu stigi var markmið, væntingar og öll meiriháttar ábyrgð skilgreind svo sem
fyrir hvaða markhóp var viðburðurinn, væntingar voru um góða aðsókn þó svo
Raddir fortíðar væru í samkeppni við aðra viðburði Menningarnætur. Ábyrgðin á öllu
sem viðkom viðburðinum var síðan höfundar. Á öðru stigi verkefnis, skipulagningu,
var komin meiri dýpt í skilgreiningu verkefnisins. Á þessu stigi fór fram skipulag
tímasetninga,

fjárhagsáætlun,

styrkleikar

og

veikleikar

verkefnisins

mældir,

áhættuþættir kannaðir og ráðning þeirra sem eiga að koma að verkefninu. Líkt og
komið hefur fram þá var lagt upp með litla sem enga fjárhagsáætlun þar sem treyst
var á velvilja vina og vandamanna með aðstoð og þátttöku. SVÓT greining var einnig
í lágmarki. Það sem hefði hvað mest ógnað verkefninu var ef staðsetning
viðburðarins hefði verið afturkölluð vegna breytinga. Engu að síður má gera ráð fyrir
að forsvarsmenn Þjóðminjasafnsins hefðu frekar haft áhyggjur af því að viðburðinum
yrði aflýst einhverra hluta vegna þar sem Raddir fortíðar var auglýstur viðburður í
Þjóðminjasafninu á Menningarnótt en að hafðar væru áhyggjur að breytingar þeim
megin frá mundu ógna verkefninu. Á þessu stigi fór einnig fram ráðning flest allra
þátttakenda í leikarahópnum þó svo lítilvægar breytingar hafi átt sér stað með
leikaraval fram að sýningu.
Í framkvæmdaferli verkefna er stuðst við fyrri skilgreiningu og skipulag líkt og
tímarammi og fjárhagsáætlun og þá reynir einnig á ítarlega útlistun og tæknilegar
lýsingar verkefnisins eins og kemur fram í kaflanum um verkefnastjórnun. Þá kemur
líka í ljós hvort að fyrri greiningar líkt og tímarammi og fjárhagsáætlun standist. Þetta
ferli átti sér stað á meðan á vinnslustigi handritsins var en á þessu stigi er farið í að
aðlaga og breyta frá fyrri áætlun ef þess er þörf. Þessum breytingum er líst betur
neðar í umfjölluninni um handritsgerðina á bls 45.
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Loka- og afhendingarstig verkefnisins er þríþætt: afhending verkefnisins,
endurskipulagning á aðbúnaði verkefnisins og að skoða verkefnið að því loknu.
Afhending verkefnisins fer algerlega eftir því hvers eðlis það er. Í tilfelli Radda
fortíðar var viðburðinn afhentur gestum Þjóðminjasafns Íslands á Menningarnótt
2013. Eftirvinnsla verkefnis felst meðal annars í því að sjá hvernig til tókst og hvort
megi gera eitthvað betur í næsta verkefni. Að fenginni reynslu eftir viðburðinn væri
heppilegt að fínpússa betur ákveðna nálgun, s.s. nálgunin í tímibilinu tólf- til fjórtán
hundruð en þar lenti höfundur í mestum vanda með að koma þeim hluta saman líkt
og lýst er í lok þriðja kafla, en ákveðið óöruggi gætti með hvaða nálgun væri best.
Hugsanlega væri því best að leggja meiri vinnu í þann hluta.
Þetta fjögurra stiga skipulagningarferli verkefnastjórnunar er misjafnt eftir eðli
verkefnis. Í tilfelli verkefnisins voru ekki miklar eða flóknar tæknilega útlistanir eða
lýsingar á verkefninu, engu að síður þurfti að staðsetja alla leikarana og ákveða hver
ætti að fara með texta og hver ekki. Fjárhagsáætlunin fór fyrir ofan garð og neðan.
Ákveðið var að sjá hvernig færi, en væntanleg þurfti að greiða eitthvað og þá helst
búningakostnað, sem varð raunin. Farið var í þetta verkefni með það í huga að að
framkvæma með eins litlum tilkostnaði og unnt væri þar sem fjárráð til að ráðast í
dýra framkvæmd var ekki fyrir hendi.

5.1 Leikarar
Óhætt er að segja að leikaravalið hafi verið mikilvægasti þáttur verkefnisins. Byrjað
var strax að tala við fólk tengt höfundi með mögulega þátttöku sem leikarar og gekk
það vel. Stærsti gallinn við að taka að sér að gera svona viðamikið skólaverkefni sem
krefst þess að nota einstaklinga til aðstoðar sem persónur og leikendur í viðburðinum
er að fjármagn til að standa undir launum og eða öðrum kostnaði vegna
vinnuframlags er ekki fyrir hendi nema að mjög takmörkuðu leiti. Þar af leiðandi var
„íslenska leiðin“ tekin á þetta og vinir og vandamenn beðnir um greiða. Það, engu að
síður, gekk mjög vel og var fljótlega kominn góður kjarni fólks í flest öll helstu
lykilhlutverk viðburðarins. Það má með sanni segja að viðbrögðin hafi ekki valdið
vonbrigðum þar sem flest allir sem leitað var til voru boðnir og búnir að taka þátt í
þessu verkefni. Eitthvað færðist þó til á undirbúningstímanum varðandi hver tæki
hvaða hlutverk en það kom ekki að sök. Mestu vandræðin við mönnun í hlutverk
viðburðarins var að finna karlmann í hlutverk Jóns Arasonar. Upphaflega var
Þorvaldur Daníelsson búinn að taka að sér þetta hlutverk en börnin hans voru
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þátttakendur í sýningunni, sonur hans er einn af meðlimum sönghópsins Mr.
Norrington og dóttir hans var ein af börnunum sem tilheyrðu víkingafjölskyldunni og
baðstofubörnunum. Síðan kom í ljós snemma sumars að Þorvaldur gæti ekki tekið að
sér þetta hlutverk vegna anna.

Nokkru síðar vísaði Berglind Steinsdóttir

leiðsögumaður á bróðir sinn, Guðmundur Steinsson, en hún taldi hann vera vel til
þess fallinn að taka að sér svona hlutverk, væri opinn og hefði gaman af svona
uppákomum. Eini gallinn við að nota Guðmund var að hann dvelur langdvölum úti á
landi og kemur sjaldan í bæinn og útséð var að hann kæmi ekki til Reykjavíkur fyrr en
daginn fyrir sýningu. Honum var þó haldið inni sem mögulegum Jóni Arasyni fram í
byrjun ágúst vegna þess að engin annar kom til huga
sem gæti mögulega tekið að sér þetta hlutverk. Á
endanum var ljóst að það þyrfti að vera hægt að æfa
þann aðila sem tæki að sér þetta hlutverk þar sem þetta
var sterk innkoma með þónokkrum texta og það var
útséð um að það tækist ekki með Guðmundi. Rétt undir
lok ferlisins þegar um það bil ein og hálf vika var í
viðburð þá kom Tjörvi Einarsson með dætur sínar í
búningamátun en þær voru hluti af víkingafjölskyldunni
og baðstofubörnum. Tjörvi var þá nokkuð vel skeggjaður
og var tilvalið að biðja hann um að taka að sér þetta
hlutverk sem hann samþykkti.
5.1.1 Leikarar án texta
Miðað við umfang viðburðarins var ljóst að það
þyrfti marga leikara, bæði leikara með texta og
leikara án texta. Sigurlaug Kristjánsdóttir var
fengin til að taka að sér hlutverki móður. Fyrst
sem víkingamóðir og síðan aftur sem nítjándu
aldar móðir. Báðar þessar innkomur voru
textalausar. Sambýlismaður Sigurlaugar, Elvar
Guðmundsson, var fenginn til að taka að sér
hlutverk víkingaföður og einnig sem fulltrúa níunda áratugarins sem diskógaur. Dóttur
þeirra,

Sara

Lind

Elvarsdóttir,

var

einnig

fengið

hlutverk

sem

hluti

af

víkingafjölskyldunni og baðstofubörnunum. En Sigurlaug gaf fyrirvara á því að Sara
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Lind gæti hugsanlega tekið upp á því að þverneita að taka þátt á ögurstundu þar sem
hún er viljasterk ung fjögurra ára dama sem fer sínar eigin leiðir. Til þess kom þó ekki
á endanum og stóð Sara Lind sig eins og hetja í báðum sýningunum og hafði gaman
af.
Einar Jarl Björgvinsson og Ýmir Karl Björgvinsson
voru báðir settir í hlutverk í sýningunni en þeir eru synir
höfundar. Eldri sonurinn, Einar Jarl, fékk það hlutverk að
vera fulltrúi tólf- til fjórtán hundruð tímabilsins þar sem
hann fór með hlutverk miðaldarmanns sem girntist
ákveðin mun í safninu og sýndi það með leikrænum
tilburði. Hann var einnig fulltrúi áttunda áratugarins við
færibandið í tímabili tuttugustu aldarinnar sem hippi.
Yngri sonurinn fékk hlutverk í víkingafjölskyldunni í fyrsta
tímabili sýningarinnar átta hundruð til eitt þúsund, ásamt
nokkrum öðrum börnum, þeim Símoni Kristjánssyni
Sullca, Jönu Björgu Þorvaldsdóttur og Unu Rán, Urði Ásu og Heklu Gná
Tjörvadætrum. Þau voru síðan öll með önnur hlutverk á
þriðju hæð safnsins. Stúlkurnar við baðstofuna og
drengirnir við færibandið, Ýmir Karl sem fulltrúi sjöunda
áratugarins og barn tækniframfara og Símon sem fulltrúi
tíunda

áratugarins

og

alþjóðasamfélagsins.

Allir

leikararnir við færibandið voru án texta og flestir þeirra
höfðu átt hlutverk á annarri hæð grunnsýningarinnar. Þrír
þátttakendur voru þó einungis þar staðsettir, Þórdís Ylfa
Viðarsdóttir

var

fulltrúi

fimmta

áratugarins

sem

ástandsdama ásamt Hrafni Bogdan Haraldssyni sem
hermaður, Sigríður Ásta Árnadóttir sem fulltrúi sjötta
áratugarins í hlutverki braggabúa og Kristján Þ. Jónsson fyrrum skipherra
Landhelgisgæslunnar var þarna fulltrúi Þorskastríðs áttunda áratugarins.
5.1.2 Leikarar með texta
Í fyrsta rými grunnsýningar Þjóðminjasafnsins, átta hundruð til eitt þúsund, er tekist á
við að kynna víkingatímann og landnám. Mikilvægt þótti að vera með landnámsmann
eða konu í þessu rými sem fengi orðið. Einnig var handritið skrifað á þann veg að
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hafa fyrsta hlutann sterkan og því var tveimur víkingakonum gefið orðið. Auður
djúpúðga birtist og talaði um hvernig mismunandi reglum var fylgt hvernig hún sem
landnámskona og síðan karllandnámsmenn mörkuðu sér land. Upplýsingar til að
styðja þessa frásögn fundust á Veraldarvefnum á blaðsíðu úr bók Bríetar
Bjarnhéðinsdóttur, „Fyrirlestur um hagi og rjéttindi kvenna“ frá 1887, en þar birtist
umfjöllun um mismun milli karllandnámsmanna og kvennlandnámsmanna og hvernig
þeir máttu marka sér land.69 Gerður Sif Ingvarsdóttir tók að sér að túlka Auði en hún
er hávaxin með ljósleitt sítt hár og passaði vel sem Auður djúpúðga. Gerður Sif fékk
síðan það hlutverk á þriðju hæðinni að vera fulltrúi þriðja áratugarins sem læknir og
fulltrúi bættrar heilbrigðisþjónustu á Íslandi.
Seinni víkingakonan sem birtist í þessu
rými var ung móðir sem sat við gröf litla barnsins
og talaði um að hún hefði þurft að bera út barnið
sitt vegna óviðráðanlegra aðstæðna hennar sem
ógiftar konu. Þessi innkoma var höfð með þar
sem þetta er eitthvað sem fræðimenn almennt
eru sammála um að hafi átt sér stað á
víkingatímanum þó svo ekki séu til margar ritaðar heimildir um útburð barna. Þetta er
áhugaverður atburður í fornu samfélagi þó svo ekki sé farið djúpt í hvað í samfélagi
víkinga leyfði eða samþykkti slíka gjörð. Það væri efni í aðra ritgerð í öðru námsfagi.
Það var frekar sögulegur áhugi sem bauð upp á tilefni til að vera með þetta til
umfjöllunar. En samkvæmt Vísindavef Háskóla Íslands þá finnast frásagnir af útburði
barna í nokkrum af Íslendingasögunum. 70 Sunna Dís Hjörleifsdóttir tók að sér
hlutverk þessarar ungu syrgjandi móður og einnig hlutverk Ingibjargar Einarsdóttur,
eiginkonu Jóns Sigurðssonar á þriðju hæð
safnsins og var eini leikarinn sem var með
sterka texta innkomu í báðum hlutverkum.
Í rými tímabils eitt þúsund til tólf hundruð
fékk lítinn hópur ungra manna sem mynda
sönghópinn Mr. Norrington að vera fulltrúar
tímabilsins
69
70

sem

munkar

og

kyrjuðu

þeir

Briet Bjarnhéðinsdóttir. 1887:17.
Brynja Björnsdóttir. 2009.
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munkasöng þegar komið var að þessu rými í sýningunni. Þessir ungu menn, Jökull
Sindri Gunnarsson, Bjarni Daníel Þorvaldsson og Hrafn Bogdan Haraldsson, eru allir
vanir söngmenn og sungu um árabil með Drengjakór Reykjavíkur. Með sanni má
segja að þetta var magnþrungið atriði og heppnaðist gríðarlega vel í sýningunni. Í
báðum sýningum á Menningarnótt bauðst gestum sýningarinnar að klappa fyrir þeim í
lok söngsins. Allir þessir ungu menn fengu síðan að vera í öðrum hlutverkum við
færiband tuttugustu aldar. Bjarni Daníels var ungur Halldór Laxness og fulltrúi annars
áratugarins. Jökull Sindri var fulltrúi fjórða áratugarins sem Þórbergur Þórðarson og
Hrafn Bogdan líkt og áður kom fram sem hermaður og fulltrúi fimmta áratugarins.
Eins og áður kom fram þá var Einar Jarl Björgvinsson fulltrúi rýmis tólf- til
fjórtán hundruð tímabilsins. Hann var í textalausu hlutverki en fékk að sýna leikræna
tilburði þar sem karakter hans girndist kókoshnetukaleik sem er safngripur í
Þjóðminjasafninu.
Í rými tímabilsins fjórtán- til sextán hundruð var ekki hægt annað en að tala um
siðaskipti og Jón Arason og fékk Tjörvi Einarsson að túlka þessa þekktu persónu úr
sögu Íslendinga líkt og áður hefur komið fram. Hann fékk síðan einnig það hlutverk
að vera fulltrúi fyrsta áratugarins við færiband tuttugustu aldarinnar sem sjómaður. Í
þessu rými var hugmyndin að draga fram endalok Jóns og fékk Tjörvi það hlutverk að
segja frá sem Jón Arason þegar hann og synir hans freistuðu þess að fanga Daða
sýslumann í Dölum, sem síðan snérist í höndum þeirra og markaði endalok Jóns og
Kaþólsku miðaldarkirkjunnar.
Kolbrún Anna Björnsdóttir er eini leikmenntaði leikarinn
sem tók þátt í sýningunni. Kolbrún Anna var með hlutverk
galdrakonu í rými tímabilsins sextán- til átján hundruð og sagði
gestum frá því hvernig ætti að ala með sér tilbera.
Eins og fyrr segir þá birtist Sigurlaug ásamt stúlkunum,
Söru Lind, Heklu Gná, Urði Ásu, Unu Rán og Jönu Björg við
rými tímabils nítjándu aldar sem nítjándu aldar konur þar sem
þær voru staðsettar fyrir framan baðstofuna og voru sumar að leika sér á meðan
aðrar voru að kemba ull. Má segja að þetta textalausa atriði hafi verið einna mest
áberandi og þurfti að minna gesti sýningarinnar á að það þyrfti að færa sig áfram að
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næsta atriði þar sem þeir horfðu dáleiddir á stúlkurnar enda voru þær sérlega
aðlaðandi í þessum þjóðbúningum.
Allir leikarar fyrri hluta grunnsýningarinnar voru nýttir í seinni hluta hennar.
Sterkasta innkoma nítándu aldar var innkoma Ingibjargar Einarsdóttur, eiginkonu
Jóns Sigurðssonar, en Sunna Dís Hjörleifsdóttir sem áttu hlutverk í tímabilinu átta
hundruð til eitt þúsund var með þetta hlutverk. Þar talar Sunna Dís sem Ingibjörg og
segir frá kynnum þeirra Jóns.
Í lok sýningarinnar er komið að rými tuttugustu
aldarinnar. Þar var engin með sterka innkomu né texta
heldur voru leikararnir búnir að koma sér fyrir á viðeigandi
stöðum við færibandi og sagði höfundur og leiðsögumaður
sýningarinnar stuttlega frá hverjum áratug fyrir sig á meðan
hann færi sig milli leikara og áratuganna sem þeir tilheyrðu.
Vegna þess að Kristján Þ. Jónsson fyrrum skipherra var
þátttakandi sýningarinnar þá var ákveðið að Þorskastríðið
og

hans nærvera

væri

þungamiðja

umfjöllunarinnar

tuttugustu aldarinnar.

5.2 Handrit
Megnið af fyrri hluta sumarsins 2013 fór í að huga að handriti sýningarinnar og naut
höfundur

hjálpar

Gróu

Finnsdóttur

fagstjóra

bóka-

og

heimildasafns

Þjóðminjasafnsins en hún veitti mikla aðstoð með hvaða efni væri heppilegast að
skoða við handritsgerðina. Einnig var ómælda aðstoð sem kom frá bæði Ólöfu
Breiðfjörð kynningarfulltrúa Þjóðminjasafnsins og Helgu Einarsdóttur safnkennara.
Til stuðnings fyrir umfjöllun og frásagnir í handritinu var stuðst að mestu við
bókina „Ísland til okkar daga“ eftir þá Björn Þorsteinsson og Bergstein Jónsson.
Einnig

voru

notaðar

upplýsingar

sem

eru

í

Þjóðminjasafninu

sjálfu

af

upplýsingaspjöldum í sýningarsölum. Í umfjöllun um Ingibjörgu Einarsdóttur,
eiginkonu Jóns Sigurðssonar, var bókina „Ingibjörg“ eftir Margréti Gunnarsdóttur
notuð til heimildar og í umfjöllun um munka og klaustur á Íslandi voru upplýsingar úr
bókinni „Sagan af klaustrinu á Skriðu“ eftir Steinunni Kristjánsdóttur notaðar til
stuðnings ásamt upplýsingum af Vísindavef Háskóla Íslands. Í fáeinum öðrum
tilfellum voru frekari upplýsingar af Vísindavef Háskóla Íslands og úr BA ritgerð
47

Eyrúnar Óskarsdóttur, „„En þetta var geggjað fólk“: SÚM hópurinn og samfélagið á
sjöunda áratug síðustu aldar“ notaðar sem heimild.
Til að byrja með var handritið mjög ítarlegt og ljóst að það þyrfti að skera það
niður að miklu leiti en lengd viðburðarins mátti ekki vera lengri en þrjátíu eða fjörutíu
mínútur. Nokkrir aðilar voru fengnir til að lesa handritið yfir, bæði til að fá aðra sýn á
efnistök og einnig málfar. Helga Einarsdóttir safnkennari kom með góðar
breytingatillögur að handritinu og Margrét Kjartansdóttir lögfræðingur kom með
ábendingar um efnistök eftir að hafa lesið yfir handritið. Að lokum fór Kolbrún
Sigþórsdóttir fyrrum skólastjóri yfir handritið til að skoða málfar og málfræðinotkun.
Fræðileg aðstoð með lokaútkomu handritsins kom frá Vigdísi Gunnarsdóttur leikkonu
en hún átti þátt í því að koma með faglegar athugasemdir með aðkomu leikara
viðburðarins í sýningunni. Bryndís Sverrisdóttir sviðsstjóri fékk einnig handritið í
hendurnar á vinnslustigi þess og einnig þegar það var tilbúið fyrir viðburðinn. Þótti
það viðeigandi að hún vissi hvað mundi fara efnislega fram í sýningunni þar sem hún
er sú sem veitti aðgang að safninu fyrir viðburðinn.
Lokahandritið í þeirri mynd sem unnið var út frá má finna sem viðauka I. Þegar
kom að viðburðinum sjálfum þá punktaði höfundurinn og leiðsögumaður niður það
helsta úr handritinu á pappírsspjöld og hafði þau meðferðis á meðan á leiðsögn og
sýningu stóð. Þegar öllu er á botninn hvolft þá var sagt frá um það bil helming af því
sem stendur í handritinu. Í leiðsögn lærist fljótt að aðlaga texta að sinni eigin
frásagnarhefð. Því fer leiðsögumaður yfirleitt ekki eftir handriti orð fyrir orð líkt og
leikarar gera heldur setur hann efnið fram með eigin hætti. Frásögn eins
leiðsögumanns er frábrugðin frásögn annars leiðsögumanns sem tæki að sér sama
verkefnið þó verið sé að segja frá sömu atburðum úr sögu Íslendinga og farið er eftir
sömu upplýsingunum úr handritinu. Leiðsögn byggist því á því að leiðsögumaður
hefur sína eigin frásagnartækni og gerir hana að sinni.

5.3 Búningar
Mesti höfuðverkur verkefnisins var að finna alla þá búninga sem
til þurfti en tuttugu manns tóku þátt í sýningunni. Sumir voru í
tveimur hlutverkum og þurftu því tvö sett af búningum en í
lokaútkomu handritsins eru þrjátíu og sex leikarastöður. Í einu
tilfellinu var sami kjólinn notaður í hlutverk Auðar djúpúðgu á
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annarri

hæðinni

og

hlutverk

seiðkonunnar

á

þriðju

hæðinni.

Flestir

víkingabúningingarnir voru fengnir að lánaði hjá Þjóðminjasafninu en safnið á mikið
úrval víkingabúninga sem nýttir eru meðal annars í safnkennslu. Einn búningurinn var
fenginn að láni hjá Guðbjörgu Skjaldardóttur en hún er meðlimur í Víkingafélagi
Reykjaness en Þjóðminjasafnið átti bara tvo nothæfa kvenbúninga en fyrir sýninguna
þurfti þrjá.
Munkakuflarnir, biskupsbúningurinn, læknasloppurinn,
sjóstakkurinn og hermannafötin voru fengin að láni hjá
búningadeild

RÚV.

Haraldur

Jónasson,

yfirmaður

bókhaldsdeildar RÚV bauðst til að koma á sambandi við
Ingibjörgu Jónsdóttur saumakonu sem tók afskaplega vel á
móti höfundi og útvegaði alla þá búninga sem beðið var um
án vandkvæða. Tekin var ákvörðun um að biðja einungis um
þá búninga sem yrði erfiðast að útvega en treysta á vini og
vandamenn með það sem upp á vantaði.
Nítjándu aldar upphlutirnir sem Sigurlaug
og ungu stúlkurnar klæddust voru leigðir hjá
Kolfinnu

Sigurvinsdóttur

saumakonu.

Hjá

Kolfinnu voru leigðir samanlagt sex búningar,
tveir kvenbúningar og fjórir barnabúningar.
Þessir búningar voru eini stóri kostnaðurinn við
viðburðinn.

Í

upphafi

vinnuferlisins

tjáði

Bryndís

Sverrisdóttir

höfundi

að

Þjóðminjasafnið gerði ráð fyrir einhverjum kostnaði við utanaðkomandi viðburði í
safninu á Menningarnótt og því væri mögulegt að eitthvað af kostnaði fengist
greiddur með því móti. Úr varð að fimmtíu og tvö
þúsund króna leiga á nítjándu aldar þjóðbúningum
var greidd af Þjóðminjasafni Íslands.
Aðrir búningar voru fengnir að láni hjá vinafólki
líkt og fatnaður Ingibjargar Einarsdóttur eiginkonu
Jóns Sigurðssonar. Pilsið var fengið að láni hjá
Guðbjörgu Björgvinsdóttur ballettkennara, skyrtuna
keypti höfundur á eitt þúsund krónur í Kolaportinu og
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skuplan og hálskraginn voru fengin í versluninni „Fríða frænka“ fyrir tvö þúsund
krónur. Sunna Dís Hjörleifsdóttir sem var með tvö hlutverk í sýningunni og er að læra
fatahönnun saumaði þetta síðan til, skupluna og hálskragann fyrir búning Ingibjargar
Einarsdóttur. Diskógallinn sem Elvar klæddist í við færibandið var fenginn að láni hjá
Hlíf Heiðarsdóttur og Guðmundi

Guðmundssyni en hann er upprunalegur

sparifatnaður heimilisföðurins frá níunda áratugnum. Fatnaður drengjanna sem stóðu
við færibandið sem Halldór Laxness og
Þórbergur Þórðarson, voru að mestu
þeirra eigin fatnaður nema vesti sem
Bjarni Daníel klæddist og hattur sem
hann var með. Þessa hluti lánuðu hjónin
Steinunn Sveinsdóttir og Reynir Tómas
Geirsson

en

þau

voru

einstaklega

hjálpleg og fóru í gegnum geymslurnar
sínar í leit að fatnaði, en þau áttu einnig hippapeysuna sem Einar Jarl klæddist við
færiband tuttugust aldarinnar. Sigríður Ásta Árnadóttir átti sjálf fatnaðinn sem hún
klæddist en rúllurnar í hárið á henni voru fengnar að láni hjá Maríu Aðalheiði
Sigurðardóttur hársnyrtimeistara og eiganda hárgreiðslustofunnar „Gott útlit“ við
Nýbýlaveg í Kópavogi. Fatnaður yngri drengjanna við færibandið, Ýmis Karls og
Símonar, var þeirra eigin fatnaður sem og einkennisklæðnaður Kristjáns skipherra.
Hárgreiðsla var að mestu í höndum Sigurlaugar,
Kolbrúnar Önnu, Sigríðar Ástu og Þórdísar Ylfu nema
hárið á Sigríði Ástu og Þórdísar Ylfu sem höfundur sá um
að greiða á viðeigandi hátt. Sigríður Ásta var með rúllur í
hárinu

og

gervisígarettu

sem

Ólöf

Breiðfjörð

upplýsingafulltrúi lánaði og Þórdís Ylfa var með hárið í
stríðsárastíl. Útlitslega og til að fá fjölbreytni í heildarútlit
sýningarinnar voru víkingastelpurnar með slegið hár en
síðan voru sömu leikkonur með tvær fléttur sem
baðstofubörn. Þar sem höfundur var upptekin við
leiðsögnina á meðan búningaskipti fór fram þurfti að treysta á aðstoð annarra leikara
að inna það verk af hendi að flétta allar stúlkurnar á milli atriða.
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6 Framtíðarsýn
Lifandi miðlun býður upp á mikla möguleika í nálgun sögu og viðburða til áhorfenda
og safngesta. Líkt og sjá má hjá Árbæjarsafni, Þjóðminjasafninu og Gásum í Eyjafirði
en þar er verið að fikra sig lengra með þennan miðlunarmöguleika. Fleiri hafa verið
að bjóða upp á sögutengda upplifun líkt og Víkingahátíðin í Hafnarfirði þar sem sett
er á svið bardagar og þátttakendur eru í fyrstu persónu hlutverkum. Einnig eru
þátttakendur Víkingahátíðarinnar í víkingafatnaði allan tímann sem hátíðin stendur
yfir og þá í þriðju persónu nálgun á milli bardaga.71
Að leiðsegja með leikurum er miðlun sem útfæra má nánast hvar sem er, öll
sögutengd svæði má nota sem leiksvið fyrir slíka frásögn þannig að möguleikarnir eru
endalausir og bjóða upp á fleiri staðsetningar en á söfnum. Hægt er að nota t.d. öll
helstu svæði sem vinsæl eru og sótt daglega af ferðamönnum og væri það krydd í
leiðsögn um svæðin að útfæra litla leikþætti þar sem leiðsögumaður segir frá og
leikarar kom inn í frásögnina með litlum en áhrifaríkum innkomum líkt og gert var í
Röddum fortíðar. Einnig má sjá möguleika á að koma með slíkar örfrásagnir með
leikarainnkomum víða í Reykjavík, miðbærinn er eitt stórt sögusvið og margt sem
mætti koma á framfæri sem tengist sögu okkar, bæði fornir jafnt sem nýir atburðir í
sögunni. Sjá má fyrir sér lifandi frásagnir við Alþingishúsið, Dómkirkjuna, í Aðalstræti,
Miðbakka og við Stjórnarráðið svo fátt eitt sé nefnt. Í þessu samhengi má einnig
útfæra aðra vinkla á leiðsögnum um Þjóðminjasafn Íslands og önnur söfn, líkt og
Árbæjarsafn eða byggðasöfnin á landsbyggðinni og einbeita sér jafnvel að ákveðnum
tímabilum eða atburðum í sögunni. Tíminn sem gefinn var í viðburðinn gaf ekki færi á
að koma til skila nema örlitlu broti sögunnar og því er bæði tækifæri og tilefni til að
útfæra samskonar leiðsögn með öðrum vinklum sögunnar á sama vettvangi, í
Þjóðminjasafni Íslands.

71

Hafnarfjörður. 2012.
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Niðurstöður
Hér í lokin verða dregnar saman niðurstöður greinargerðarinnar um Raddir fortíðar.
Í heildina litið þá er greinilegt að miðlunaraðferð líkt og lifandi leiðsögn er þörf
viðbót við aðrar miðlunaraðferðir safna. Upplifun safngesta verður á annan hátt við
miðlanir sem þessar líkt og kemur fram hjá álitsgjöfum sem voru viðstaddir viðburðinn
í Þjóðminjasafni Íslands á Menningarnótt. Þar lýsa þeir hvernig þeirra upplifun bætti í
skilning og skemmtun þeirra við að heimsækja safnið og hjálpaði við að tengja saman
sögu og safnmuni. Svona leiðsögn með sýningu er hugsuð til að höfða til fjöldans, allt
frá börnum til fullorðinna því er áríðandi að vera ekki með of fræðilega eða flókna
umfjöllun. Þarna færist upplifunin á tilfinningalegan stað og færir gesti nær
sýningargripum og getur dýpkað skilning þeirra á því sem safnið hefur að geyma.
Einnig líkt og um var rætt getur lifandi leiðsögn hjálpað þeim sem eiga erfitt að fóta
sig í textaflóru safntexta og því aukið skilning á því sem er til sýnis. Uppsetning
safnsins skiptir líka máli hvernig til tókst en grunnsýning Þjóðminjasafnsins er sett
upp á þann máta að auðvelt var að nota hana viðburðinum til stuðnings þar sem hún
er hugsuð í tímaröð, frá upphafi landnáms til loka tuttugustu aldarinnar.
Þessu til stuðnings var nauðsynlegt að vera með umfjöllun um ólíkar aðferðir
safna við miðlun og heppilegt því til styrktar að ræða aðferðir sem notaðar eru í
Bretlandi og í Bandaríkjunum. Einnig kom fram að ekki er landslag lifandi miðlunar á
Íslandi og menningarleg forsaga þess fjölbreytt og því ljóst að hér er tækifæri til að
auka þessa upplifunaraðferð á söfnum og víðar þar sem miðla má sögu og menningu
á leikrænan hátt. Þessu til samanburðar má skoða hvað er gert t.d. á Árbæjarsafni, í
Þjóðminjasafninu og hvernig forsvarsmenn Gása í Eyjafirði nýta forminjar til lifandi
miðlunar.
Þessi greinargerð sýnir líka fram á að það þarf að stýra viðburði sem þessum
af öryggi, þekkingu og festu. Nauðsynlegt er að skilgreina, skipuleggja og
framkvæma fumlaust og skipulega til þess að hægt sé að skila af sér og afhenda
viðburð sem áhorfendur síðan njóta. Einn af þessum liðum sem tilheyrir
verkefnastýringu er kostnaðurinn. Hann hefði getað orðið mun meiri en hann varð í
raun og ber að halda því á lofti að viðburður af þessari stærðargráðu og í tengslum
við lokaverkefni háskólanáms hefði ekki orðið að veruleika ef ekki hefði komið til
góðvildar vina og vandamanna. Auk þess þarf ekki síður að huga að áhættustýringu
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og sýnir SVÓT greiningin að hún þarf að vera fyrir hendi við framkvæmd allra
verkefna.
Að lokum má augljóslega sjá að framtíðin er björt fyrir fjölbreytta lifandi miðlun
á ýmsum stöðum og þarf alls ekki að einskorða sig við söfn eða minjasvæði heldur
má einnig horfa víða þar sem tengja má frásagnir við staðsetningar, hús, muni og
færa söguna ljóslifandi fram fyrir áhorfendur.
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Viðauki I. Handrit - Raddir fortíðar
Sæl og velkomin á viðburð minn Raddir fortíðar.
Ég heiti Heiðdís Einarsdóttir og er meistaranemi í Hagnýtri menningarmiðlun við
Háskóla Íslands. Þessi viðburður er hluti af lokaverkefni mínu. Verkið byggir á
grunnsýningu

Þjóðminjasafns

Íslands

og

er

viðburðurinn

leiðsögn

um

grunnsýninguna, Þjóð verður til, með leikrænu ívafi þar sem valdir hlutar sögunnar og
sýningarinnar eru teknir út og veitt athygli.
Verkefnið er unnið í fullri samvinnu við Þjóðminjasafn Íslands og vil ég þakka Margréti
Hallgrímsdóttur þjóðminjaverði, Bryndísi Sverrisdóttur sviðstjóra miðlunarsviðs, Ólöfu
Breiðfjörð upplýsingarfulltrúa, Helgu Einarsdóttir safnkennara og Gróu Finnsdóttur
bókasafnsverði ásamt öðru starfsfólki Þjóðminjasafnsins kærlega fyrir velviljann frá
upphafi að leyfa mér að flytja miðlunarhluta lokaverkefnis míns hér í safninu, í
samvinnu við þau og að leyfa mér að ráfa hér um sýningarsali og bókasafnið í
upplýsingaöflun minni í sumar. Einnig vil ég nota tækifærið og þakka öllum þeim sem
að verkefninu mínu hafa komið.
Mig langar til að biðja ykkur kæru gestir að leyfa viðburðinum að fljóta án truflana,
vinsamlega setjið símana ykkar á hljóðlaust. Ég minni á að þetta er fyrst og fremst
leiðsögn en um leið leiksýning þó svo hún hafi yfirbragð leiðsagnar og bið ég ykkur
að stoppa ekki sýninguna með spurningum. sem þið munduð annars gera í
hefðbundinni leiðsögn.
Ef spurningar vakna þá bið ég ykkur að snúa ykkur til starfsfólks Þjóðminjasafnsins
eftir að sýningunni er lokið, þau eru öll mjög fróð um alla sýningarhluta
Þjóðminjasafns Íslands og veita ykkur góðfúslega allar þær upplýsingar sem þið
óskið eftir um grunnsýningu safnsins. Takk fyrir.
Eins og ég sagði þá ætla ég eingöngu einbeita mér að völdum köflum í grunnsýningu
Þjóðminjasafnsins. Þetta er sögusýning, hún fer í gegnum Íslandssöguna í tímaröð,
frá landnámi til loka 20. aldar. Uppbygging sýningarinnar er á þann veg að henni er
skipt í 5 tvö hundruð ára tímabil og tvö hundrað ára tímabilin, 19. og 20. öldin fá sér
tímibil hvor. Neðri hæð grunnsýningarinnar fjallar um tímabilið milli 800-1600 og efri
hæðin tímabilið milli 1600-2000. Vinsamlega fylgið mér.
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Tímabilið 800-1000 Vegna legu sinnar var Ísland óbyggt lengur en flest lönd
heimsins. Landnám Íslands er talið hafa byrjað um 870 en hugsanlega byrjaði það
fyrr. Engu að síður er opinberlega talað um árið 874 sem landnámsárið, þegar
Ingólfur Arnarson fyrstur landnámsmanna nam land hér við Reykjavík samkvæmt
Íslendingabók Ara Fróða. Flestir landnámsmenn komu frá Norðurlöndunum en
einhverjir munu þó hafa komið frá bresku eyjunum og flestir þeirra eru taldir hafa
verið með þræla af keltneskum uppruna, jafnvel voru eiginkonur einhverra þeirra af
þeim uppruna einnig en gripir sem fundist hafa vísa í þann uppruna, líkt og skartið
sem sést hérna megin.
Hér í gólfinu má sjá tilgátu að útlínum og lögun báts sem landnámsmenn sigldu á til
Íslands. Við komuna til landsins höfðu þeir allar þær birgðir sem þeir þurftu á að
halda, einnig öll þau dýr sem halda átti. Eina spendýrið sem fannst á Íslandi við
landnám var heimskautsrefurinn.
Samkvæmt sögu okkar þá var ein kona sem taldist til landnámsmanna en það var
Auður Djúpúðga, en hennar er getið í Laxdælu.
(Auður Djúpúðga birtist)
Þegar karlmenn helguðu sér land

hlupu þeir með eld um

landareignina á einum degi, frá sólarupprás til sólarlags, það
landsvæði sem þeir náðu að hlaupa um eignuðu þeir sér.
Ég fékk ekki að nota sömu aðferð og heiðingjarnir heldur þurfti ég að
draga kvígu um landareignina frá sólarupprás til sólarlags og það
land sem ég gat degið kvígu þess um varð mitt.
Það sem greindi Auði einnig frá öðrum landnámsmönnum var að hún er talin hafa
verið kristin, en almennt er talið að landnámsmenn þeir er numu land við Ísland hafi
verið heiðnir.
Á þessum stað grunnsýningarinnar höfum við 3 heiðnar grafir eða kuml, en á Íslandi
hafa fundist í kringum 320 kuml. Í grafirnar voru lagðir ýmsir hlutir og dýr, eða
svokallað haugfé.
Samkvæmt sögunum virðist barnaútburður hafa verið frjáls í heiðni og ástæður fyrir
útburði verið af ýmsum toga
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Þrátt fyrir skort á rituðum heimildum frá heiðnum tíma á Íslandi og á hinum
Norðurlöndunum er sú skoðun ríkjandi meðal fræðimanna að útburður á börnum hafi
verið stundaður í norrænum samfélögum í heiðni.
Ung móðir: (situr við gröf litla barnsins) Talar til Goðanna.
Goðar, ég færi ykkur drenginn minn. Takið hann og annist hann fyrir
mig. Hann fæddist svo lítill og fagur. Litlu fingur hans gripu um
fingurinn minn. Hjarta mitt sló af skilyrðislausri ást til hans en um
leið brast það af harmi því ég gat ekki haldið honum Ég á engan að
og þarf að skila mínu á býli húsbónda míns. Ástmaður minn vill ekki
giftast mér, ég á enga lausn. Hugsið vel um hann.
Þær ályktanir hafa verið dregnar af fræðimönnum að það hafi einkum verið börn
fátækra og þræla sem voru borin út og frekar stúlkur en drengir. Sá siður að bera út
börn hélst inn í fyrri hluta kristni ásamt því að blóta mátti á laun og borða hrossakjöt.
Við skulum færa okkur inn í næsta tímabil, tímabil kristnitöku og hins nýja siðar á
Íslandi. Gjörið svo vel.
Víkingafjölskylda gengur í gegnum svæðið og hverfur á braut.
Tímabilið 1000-1200 Um aldamótin 1000 tóku Íslendingar kristni. Kristninni fylgdu
nýir siðir sem breyttu mörgu hér á Íslandi. Árið 1056 er biskupsstóll Skálholts reistur
og síðar í kjölfarið, árið 1106, er biskupsstóll að Hólum í Hjaltadal reistur.
Mikið af gripum sem varðveist hafa eru kirkjugripir líkt og sést hér í rýminu sem
tilheyra tímabilinu 1000 - 1200. Fljótlega eftir kristnitöku voru reist klaustur á Íslandi, í
kaþólsku voru 8 munkaklaustur á landinu og 2 nunnuklaustur. Fyrstu munkaklaustrin
voru Þingeyraklaustur í Húnavatnssýslu, stofnað 1133, og Munkaþverárklaustur í
Eyjafirði stofnað 1155.
Fyrirmyndir að klausturlífi hér á landi komu erlendis frá og er talið að klaustrin á
Íslandi hafi myndað með sér sterkt tengslanet og samskipti á milli klaustranna hér á
landi hafi verið góð.
Munkar:
Birtast og syngja gregorískan munkasöng.
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Klaustrin á Íslandi voru menntastofnanir. Þar var stunduð kennsla, bókagerð og
listiðnir ýmiskonar. Klaustrin veittu einnig fólki athvarf í ellinni gegn greiðslu og
viðeigandi þótti að gefa fátækum mat og klæði.
Flestar minjar miðalda tengjast kristni og kirkjuhaldi líkt og sést hér í safninu. Að fegra
umhverfi sitt fékk virkilega að njóta sín í kirkjulist landsins.
Miðaldakirkjan var auðug stofnun. Biskupsstólar, klaustur og sóknarkirkjur eignuðust
nær helming allra jarða í landinu og munum við koma aftur að því í rýminu sem
tilheyrir 1400-1600. En áður en við komum þangað stoppum við í rými sem tilheyrir
1200-1400.
Tímabilið 1200-1400 Snemma á 13. öld varð mikill ófriður í landinu. Allt þangað til
þetta ósætti kom upp var goðaveldið við lýði og tímabilið ávallt kallað
þjóðveldistímabilið, þ.e. tímabilið frá stofnun Alþingis árið 930 til þess þegar Gamli
sáttmáli var gerður við Noregskonung á milli 1262-1264 til að koma á friði í landinu.
Heilmikil stéttarskipting var á Íslandi á miðöldum, skiptist þetta í lágaðal, sem voru
handgengnir menn konungs, herrar og forréttindahópar meðal stórbænda. Bóndi var
heiðursheiti stórbónda en skattbændur almennt töldust til „almúga“.
En þetta er ekki einungis tími átaka því verslun við útlönd jókst og mikill útflutningur á
vaðmáli átti sér stað á þessum tíma og síðar útflutningur á skreið.
Noregskonungur áleit að sér væri heimilt að stjórna verslun við skattalönd sín og
verslun við Ísland vildi hann einskorða við Björgvin í Noregi. En í Björgvin var líflegt
verslunarsamband við lönd sunnar í álfunni og þar voru þýskir kaupmenn. Því fór svo
að varningur ættaður að sunnan slæddist til Íslands líkt og þessi kaleikur úr
kókoshnetu.
13. aldar maður stendur við muni sem tengjast verslun.
Hann skoðar kókoshnetuna og reynir að komast í hana með því að
banka létt í kassann og skoða hana náið, þegar hann kemst að því að
hann nær ekki í hana hnussar hann, reynir að lesa það sem stendur
og arkar síðan í burtu.
(Það er mikilvægt að þeir sem birtast hafi sterka viðveru þó svo þeir segi ekki mikið)
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Ísland og Íslandsmið urðu eftirsótt vegna vaxandi eftirspurnar eftir fiski. Englendingar
og síðar Þjóðverjar tóku að veiða við landið og kaupa fisk. Einnig fluttu þessar tvær
þjóðir varning til landsins og sumar vörurnar höfðu aldrei sést hér áður. Engu að síður
bjuggu Íslendingar við frumstætt bændasamfélag alveg fram á 19. öld. Hungurvofan
hékk yfir Íslendingum í aldaraðir. Farsóttir herjuðu á landið og harðindi tengd
eldgosum áttu sinn þátt í harðræði landsins.
Undir lok 14. aldar er Ísland orðið hluti af konungsveldi sem stýrði hluta
Norðurlandanna vegna flókinna fjölskyldutengsla innan konungsfjölskyldnanna.
Biskupar voru voldugustu menn Íslands á 14. Öld. Kirkjan var lang auðugasti
landeigandinn og styrk stoð konungsvaldsins. Engin teljandi ágreiningsmál voru milli
konungs- og kirkjuvalds á 14. öld. Báðir aðilar áttu sameiginlegra hagsmuna að gæta,
landsfrið og skattheimtu.
En breytingar urðu á, gjörið svo vel að koma í næsta rými, tímabilið 1400-1600.
Tímabilið 1400-1600 Þetta tímabil einkennist af mikilvægum breytingum sem áttu sér
stað innan kirkjunnar á Íslandi, en um miðbik 16. aldar urðu siðaskipti þegar
konungur Danmerkur fyrirskipaði að allt hans konungsveldi skyldi taka lútherskan sið.
Kaþólskt miðaldarfólk lifði í eilífum ótta við komandi hreinsunareld og hversu
kvalarfullur hann yrði. Bænalestur við banaleguna, við andlát og útför gat að vísu
hjálpað syndugum. Klaustrin byggðu þannig grundvöll sinn fjárhagslega og trúarlega
á því að stuðla að stórum sem smáum yfirbótarverkum og buðu almenningi að kaupa
sér aflát fyrir syndir sínar. Þetta þýddi að því fleiri syndir sem menn drýgðu, því meira
fengu klaustrin í sína hönd.
Eins og liggur í augum uppi þá var enginn til frásagnar hvort að þessar
syndaaflausnir virkuðu yfir höfuð.
Kirkjunnar menn voru því sakaðir um græðgi og jafnvel hræsni því þeir voru ekki bara
sálnahirðar og dómarar heldur höfðu þeir með tíð og tíma sölsað undir sig stóran
hluta af eignum landsmanna í formi jarða og lausafjár í krafti yfirbóta. Þá voru þeir
sakaðar um að standa ekki við skírlífsheiti sitt og fjölmörg dæmi eru um að prestar og
munkar hafi átt fylgiskonur og börn. Endalok kaþólsku kirkjunnar var óumflýjanlegt.
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Með nýju kirkjuskipaninni árið 1541 var lagt hald á klaustrin og eignir þeirra enda var
þeirra ekki lengur þörf. Klaustrum var að vísu ekki lokað alveg strax þótt lútherstrú
hafi þá verið komið á í Skálholtsbiskupsdæmi. En einn maður var ötull andstæðingur
siðaskipta og barðist harkalega gegn þessum breytingum, en það var Jón Arason.
Jón Arason:
Það er augljóst hvað konungi gengur til! Hann hefur augastað á
eignum kirkju minnar og hefur slegið eign sinni á eignir klaustra og
margra kirkjustaða í bæði Danaveldi og Noregi og hefur tekið sér
veitingarvald biskupsembætta og hefur handtekið dönsku biskupana.
Eftir að Gissur Einarsson tók við af Ögmundi biskupi fór að halla
undan fæti í baráttu minni við áform konungs að skipta um sið í
landinu. En Ögmundur gerði sér líklega ekki grein fyrir því að Gissur
hafi verið lútherskur. Engu að síður hefur Gissur látið mig óáreittan
hér fyrir norðan.
En nú hallar enn undan fæti, Gissur er fallinn frá og menn konungs
hafa gert aðför að mér og sonum mínum og munu við nú fara vestur í
Dali á þessu herrans ári 1550, og ætlum okkur að stefna Daða
Guðmundssyni sýslumanni fyrir rétti.
Eins og þið heyrðuð þá gengu siðaskiptin ekki átakalaust fyrir sig. Þegar Jón og synir
hans komu vestur réðst Daði að þeim með ofurefli, lét handtaka þá og flytja suður í
Skálholt. Öll skip á leið til Danmerkur voru farin það árið, svo ekki var hægt að koma
þeim umsvifalaust til konungs. Í Skálholti óttuðust menn að Norðlendingar mundu
reyna að frelsa biskup sinn. Því var það ráð tekið að hálshöggva Jón biskup og syni
hans 7. nóvember 1550. „Öxin og jörðin geymir þá best“.
Núna segjum við skilið við aðra hæðina og komum upp á þriðju hæð þar sem tekur
við tímabilið 1600-1800. Gjörið svo vel að fylgja mér.
Tímabilið 1600-1800 Hér erum við í rými sem einkennir nýjar venjur og siði í Íslensku
samfélagi. Þegar hér er komið er vald konungs algert og því ekki skjól í yfirbót
kaþólsku kirkjunnar lengur gegn syndum manna og rými fyrir aflausnir synda ekki fyrir
hendi lengur.
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Hugmyndin um hreinsunareldinn hvarf með innleiðingu lútersks siðar þótt hún sé
vissulega enn við lýði meðal kaþólskra. Við aflátsverkum tók stóridómur en í honum
fólust líkamlegar refsingar við ýmsum afbrotum, einkum sifjaspellum, barneignum
utan hjónabands eða hórdómi.
Það var þá sem dauðarefsing kom fyrst til sögunnar á kristnum tíma og henni var
beitt alloft hérlendis fram á 19. öld. Háar fjársektir eða húðstrýkingar dugðu vissulega
oft til refsingar ef um minni brot var að ræða. Stærsta breytingin var því sú að örlög
manna á efsta degi fóru úr hendi Guðs til mannanna.
Galdraofsóknir bárust til Íslands sunnan frá Evrópu. Ólíkt galdraofsóknum í Evrópu
voru galdramenn frekar en galdrakonur ofsóttir á Íslandi. Galdrakonur voru í mun
meira mæli ofsóttar á meginlandi Evrópu og notuðu þær jurtir meðal annars til
lækninga og voru ofsóttar fyrir. En Íslenskir galdramenn laumuðust um með
galdrakver og ristu galdrarúnir til að veita andstæðingum sínum skaða.

Á Íslandi voru 24 einstaklingar brenndir fyrir galdra á 17. öld, 23 karlmenn og 1 kona.
Það virðist vera að notkun jurta hafi verið samþykkt að einhverju leiti og líklega minni
ótti af þess konar göldrum en rúnaristur galdrakarla. Meiri ógn þótti t.d. af þeirri
óþægilegu iðju kvenna að ala með sér tilbera en erfitt þótti að sanna tilberann. „Svo
er sagt að sumar konur hafi gjört sér tilbera eða snakk svo þær gætu safnað meira
smjöri“.

Seiðkona:
Til þess að gera tilbera hef ég mannsrif, ég vef um það gráum flóka.
Þetta hef ég í barmi mínum þegar ég geng til altaris, og þegar ég
þykist vera að gjöra bæn mína eftir bergingu er ég í raun undir
klútnum að spýta víni í þetta. Við það kemur nokkurs konar líf í það
og verður það eins og uppblásinn belgur, aflangur með sinn kjaft á
hvorum enda.
Þetta get ég sent hvert sem ég vil, en þó helst til að sjúga annarra
manna kýr. Það veltist áfram þangað til það kemur að kúnni; þá
hoppar það upp á malir hennar og leggst þversum og teygir sig svo
mikið að það nær báðumegin niður fyrir kúna og sýgur svo sinn
spena með hvorum kjafti. Tilberinn sýgur svo hverja kúnna á eftir
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annarri þar til hann er orðin fullur. Þá veltur hann heim og segir við
mig: "Af munnagjörðina, mamma."
Þá læt ég hann gubba í strokkinn minn og verður það sem úr honum
kemur næstum allt að smjöri. En ef maður ristir kross í það smjör
verður það að "karmolum" sem hreytast út um allt.

Einveldið refsaði þegnum sínum ótæpilega fyrir afbrot. Framan af var beitt hýðingum
og dauðarefsingum. Síðar kom fangavist í staðinn fyrir hvort tveggja. Síðasta aftaka á
Íslandi fór fram 12. janúar 1830 þegar Agnes og Friðrik voru hálshöggin í
Vatnsdalshólum í Húnavatnssýslu fyrir morð.
Þetta tímabil einkennir líka líkt og komið hefur fram ægivald konungs yfir þegnum
sínum á Íslandi. Meðal annars var sett á einokun á verslun við Ísland milli 1602 og
1787 sem m.a. takmarkaði þéttbýlismyndun.
Samhliða einveldi og einokun urðu einnig jákvæðar breytingar m.a. í formi nýrra
hugmynd Byrjað var að skipuleggja barnafræðslu á heimilum fólks undir eftirliti
presta. Aukið aðgengi að þekkingu spilaði stóran þátt í þeim framförum sem urðu í
atvinnulífinu.
Skúli Magnússon landfógeti átti stóran þátt í iðn- og atvinnubyltingunni á 18. öld.
Hann var skipaður forstjóri Hinna nýju Innréttinga í Reykjavík en þar var gerð tilraun
með iðnaðarverkstæði ýmis konar. Skapaði þetta atvinnu fyrir 60 – 100 manns. Hinar
nýju innréttingar eru taldar hafa haft áhrif á að þéttbýli myndaðist í Reykjavík og er
Skúli því alla jafnan kallaður faðir Reykjavíkur. Reykjavík fékk kaupstaðarréttindi í
ágúst 1786. En nú skulum við koma í rými 19. Aldar.
Tímabilið 1800-1900 Þetta tímabil einkenna miklar framfarir í íslensku samfélagi,
bæði félagslega og atvinnulega. Af þeim völdum fær tímabilið milli 1800 og 1900 sér
rými.
Við baðstofuna er fjölskylda, kona, maður og nokkur börn að leik og störfum.
Á þessum tíma, í lok 18. aldar og upphafi 19. aldar er verið að leggja niður Skálholtsog Hólabiskupsstól og biskupsumdæmin eru sameinuð og flutt til Reykjavíkur. Einnig
hafði Skálholtsskóli verið lagður niður en í staðinn var stofnaður skóli á Bessastöðum,
Hinn Lærði skóli. Var þessi skóli eitt helsta menntasetur landsins.
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Í lok 18. aldar er Alþingi lagt niður í sinni fyrri mynd, þar sem dóms- og
framkvæmdavaldið var í höndum Alþingis en löggjafavaldið var hjá konungi.
Landsyfirréttur er stofnaður og hafði hann aðsetur sitt í Reykjavík.
Sjálfstæðisbarátta Íslendinga hefst á 19. Öldinni en Ísland taldist hvorki danskur
landshluti né dönsk nýlenda heldur hjálenda ríkisins með vissa sérstöðu.
Í öldufaldi byltinga í suður Evrópu sem náði til Danmerkur vöknuðu upp hugmyndir
um fulltrúaþing og kosningar. Í kjölfarið vaknaði áhugi nokkurra íslenskra skólapilta í
Kaupmannahöfn um stofnun þjóðarþings á Þingvöllum. Til að koma betur á
framfærum hugmyndum um sjálfstæði Íslands stofnuðu þeir félagið Fjölni.
Meðal þessara skólapilta var meðal annars Jónas Hallgrímsson skáld en þekktastur
fjölnismanna var Jón Sigurðsson en hann er talinn hafa haft einna mest áhrif á
sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Lang flest vitum við af þeirri braut sem Jón ruddi til
sjálfstæðis en það eru kannski ekki allir sem gera sér grein fyrir því hvaða hlutverki
Ingibjörg Einarsdóttir frænka og eiginkona Jóns átti í hans lífi. Samkvæmt sögu
Ingibjargar stóð hún alla tíð dyggilega við bak eiginmanns síns og studdi hann í öllum
hans skrifum og vinnu.
Þrautsegju Ingibjargar er best lýst í því að í 12 ár beið hún í festum en Jón bað
hennar rétt áður en hann hélt til Kaupmannahafnar til náms.
Ingibjörg Einarsdóttir:
Jón kom að vestan til að taka stúdentspróf. Hann var fríður maður og
fór vel á með okkur. Ekki þekktumst við þó náskyld séum.
Hann er nokkuð yngri en ég, en það skilja okkur 7 ár. Við ákváðum að
trúlofa okkur áður en Jón hélt utan í nám til Kaupmannahafnar. Ég
átti von á því að hann yrði ekki lengi en það liðu 12 ár frá því við
trúlofumst þar til hann kom aftur heim og við giftumst.
En við Jón erum nú flutt til Kaupmannahafnar þar sem hann sinnir
störfum og situr við skriftir.
Hjónaband Ingibjargar og Jóns stóð í 34 ár og var til fyrirmyndar að mati
samferðamanna þeirra. Fjárhagur þeirra var líklega ekki mikill fyrstu árin í
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Kaupmannahöfn og drýgði Ingibjörg tekur þeirra með saumaskap. Heimildir eru fyrir
því að mikill myndarbragur var á heimili Ingibjargar og Jóns og þurfti hún að vera ansi
hagsýn þar sem tekjur þeirra voru ekki miklar. Heimili þeirra var ekkert venjulegt
heimili, það var athvarf margra íslendinga í Kaupamannahöfn, ekki síst námsmanna.
Var það kallað „Höfuðból“ af þeim og margar veislur og hátíðarhöld voru haldin á
heimili þeirra og má gefa sér að Ingibjörg hafi verð húsmóðir góð og natin við gesti
þeirra Jóns.
Verslunarfrelsi var ein af kröfum þjóðfrelsismanna og lög um verslunarfrelsi á Íslandi
tóku gildi 1. apríl 1855. Þessu fylgdi skárri verslunarkjör. Saltfiskur og lýsi var
aðalsöluvara sjávarbyggðanna og var örust aukning í framleiðslu hákarlalýsis sem
var eftirsótt til götulýsingar. Þessu frelsi fylgdi meiri verslunarfjölbreytni og viðskipti við
fleiri hafnir við Ísland en áður hafði verið sökum einokunar.
Skútuöldin nefnist 40 ára tímabil í atvinnusögu Íslendinga eftir 1870 til 1910.
Bátaflotinn breyttist lítið fram yfir aldamót en skútuflotinn óx, bæði að stærð og fjölda
og Reykjavík var orðin miðstöð athafnalífs með um 8000 íbúa. Skútuöldin gaf fyrirheit
um betri tíma, vegir voru lagðir, brýr byggðar og fólk reisti sér stærri og vandaðri
húsakynni en áður. Náttúruöflin flýttu fyrir nýsmíði en stór Suðurlandsskjálfti reið yfir
landið 1896 og stráfelldi bæi og byggingar. Lítið manntjón varð en endurreisnin var
stórátak.
Síðasta tímabil grunnsýningar Þjóminjasafns Íslands 20. öldin er tímabil sem við
langflest sem stöndum hér þekkjum til, í það minnsta síðasti hluti.
Tímabilið 1900-2000 (Hér er hugmyndin að það standi að minnsta kosti ein
manneskja í hlutverki við hvern áratug)
1. áratugurinn: Sjómaður – Sjávarútvegur og öll þéttbýlisatvinna jókst óðfluga og
varð vaxandi hluti aðalatvinnu fólks, en ekki hjáverk sveitamanna. Hlutur
sjávarútvegsins tvöfaldast frá 1870-1910 og raunveruleg sjómannastétt varð til. Frá
upphafi höfðu Íslendingar skipast sem húsbændur og hjú, sem kepptust við að reisa
sér bú á einhverju koti áður en kraftar þryti. En hér er breyting komin á. Ísland fær
heimastjórn 1904, Íslandsbanki er stofnaður sama ár og Landsímastrengur gengur á
land 1906.
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2. áratugurinn: Halldór Laxness – Fyrsta bók Halldórs Laxness kemur út árið 1919
og nefnist Barn náttúrunnar. Síðar, árið 1955 fær Halldór Kiljan Laxness fyrstur
Íslendinga bókmenntaverðlaun Nóbels.
Íslands fær fullveldi 1918. Framfarir eru hraðar og miklar. Hafin er framleiðsla á
rafmagni. Bílar eru farnir að sjást. Rjómabú hefja rekstur og búfénaður er farin að
ganga kaupum og sölu.
3. áratugurinn: Læknir - Með nýrri kynslóð menntaðra lækna tókst að rjúfa
orsakasamhengi sem haldið

hafði sullaveikinni við lýði. Með stórauknu almennu

hreinlæti, opinberu heilbrigðiskerfi og framförum í læknisfræði fór að nást árangur
gegn ýmsum sjúkdómum og kvillum sem höfðu hrjáð þjóðina.
4. áratugurinn: Listamaður - Fátt er Íslendingum kærar en að heyra að bókmenntir
þjóðarinnar megi rekja aftur til landnáms. Má með sanni segja að 20. öldin hafi verið
upphaf blómaskeiðs nútíma bókmennta og lista. Á þessari öld komu fram allir helstu
rithöfundar og listamenn sem teljast til gömlu meistaranna. Halldór Laxness,
Jóhannes Kjarval, Þórbergur Þórðarson og Ásgrímur Jónsson svo fáeinir séu nefndir.
5 áratugurinn: Hermaður og ástandsdama - 9. apríl 1940 hernámu Þjóðverjar
Danmörku sem leiddi til sambandsslita við Ísland fyrr en áformað hafði verið og urðu
Íslendingar að taka við meðferð utanríkismála og störfum konungs. Að morgni 10.
maí 1940 brugðu síðan Bretar undir sig betri fætinum og hernámu Ísland. Fljótlega fór
fólk að blessa þessar hörmungar sem stríðið var því herinn þurfti á vinnuafli að halda
og margir fengu því vinnu og langvarandi atvinnuleysi sem legið hafði þungt á
þjóðinni var leyst.
6 áratugurinn: Kona í Hagkaupsslopp með rúllur í hárinu – Vorið 1949 skrifaði
Thor Thors þáverandi forsætisráðherra Ísland undir samning um aðkomu Íslands að
NATO. Nokkur styrr stóð um aðild Íslendinga í NATO og alvarlegustu óeirðir sem
orðið höfðu í Reykjavík brutust út.
Í lok þessa áratugar byrjar hið eiginlega Þorskastríð líkt og við þekkjum það þegar
Íslendingar færðu fiskilögsöguna úr 4 sjómílum í 12 sjómílur en áður höfðu verið
ósættir við Breta og Þjóðverja um veiðar við Ísland sem náðu alveg aftur til 13. aldar.
Þetta er einnig tími braggabúskaparins.
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Eftir stríðsárin stóðu braggar hersetuliðsins tómir en mikill húsnæðisskortur var í
Reykjavík. Af þeim völdum settist fólk að í bröggunum sem á þeim tíma þótti
skammarlegt og hafði braggafólkið stimpil á sér fyrir að vera skörinni lægra sett en
aðrir í samfélaginu.
7. áratugurinn: Ungur drengur -

Eitt megin einkenni 7. áratugarins voru miklir

fólksflutningar af bæ í borg og Reykjavík byrjar að byggjast hratt upp. Blokkir fóru að
rísa í Breiðholti og neyslumunstur fór að breytast. Ríkssjónvarp kom 1966 og
snarbreytti það afþreyingu fólks. Kanasjónvarpið sem náðist á suðversturhorni
Íslands varð gríðarlega vinsælt og fólk fjárfesti í sjónvarpstækjum til að ná þessum
útsendingum. Þar með opnaðist sýn inn í nýjan heim fyrir Íslendinga.
8. áratugurinn: Kristján Jónsson skipherra (stendur við togvírsklippurnar –
Þorskastríðið svokallaða einkennir fyrri hluta þessa áratugar þegar Íslendingar færðu
fiskilögsögu landins fyrst úr 12 mílum í 50 mílur 1. september 1972 og síðan aftur 15.
október 1975 úr 50 sjómílum í 200 sjómílna fiskilögsögu. Af þessum völdum urðu
heilmiklir árekstar við breska togara og bresk herskip sem fylgdu togurum sínum á
fiskimiðin.
Harka komst í spilið þegar íslensku varðskipin fóru að beita svokölluðum
togvírsklippum líkt og þær sem sjást hér. En þeim var beitt á þann hátt að varðskipin
sigldu aftur fyrir togarana og drógu á eftir sér togvírsklippurnar sem þá klipptu á
veiðafæri bresku togarana.
Mig langar að kynna Kristján Jónsson skipherra en hann var skipherra á Baldri í
landhelgisátökunum 1975. Baldur átti þátt í því að klippa á víra allnokkurra togara
undir handleiðslu Kristjáns.
Aukahlutverk við færiband: hippi - En þetta er ekki bara tími átaka heldur
friðarboðskapar hippamenningarinnar og var engin undantekning á því á Íslandi.
Keflavíkurgangan mikla var gengin 15. maí 1976 til að mótmæla veru hersetuliðs
Bandaríska flotans en margar mótamælagöngur voru gengnar til að mótmæla veru
Bandaríkjaflotans, sú fyrsta 1960.
9. áratugurinn: Diskógaur- Með auknum frítíma varð tómstundariðja sífellt stærri
hluti af daglegu lífi. Afþreyingarefni líkt og tölvuleikir og tónlist fór að vera meira
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áberandi og hluti af lífi fólks. Myndbandstækið varð ómissandi á hverju heimili og að
taka upp sjónvarpsefni til afþreyingar varð mjög vinsælt.
10. áratugurinn: Krakkarnir allir sem fulltrúar framtíðar – Margt er breytt síðan í
byrjum 20. aldarinnar. Samfélagið er orðið blandað og fólk annarra þjóða hefur sest
að og alþjóðasamfélagið orðið áberandi í fjölbreytni í verslun og þjónustu. Og áfram
þróast samfélagið okkar, má ég kynna börn framtíðarinnar. En þessir krakkar sem
hafa verið svo dugleg í dag að taka þátt í sýningunni eru fædd sitt hvoru megin við
aldamótin.
Kæru gestir, ég þakka ykkur fyrir að fylgja okkur eftir og vona að þið hafið notið
sýningarinnar. Mig langar að þakka öllum þeim sem lagt hafa hönd á plóg í að gera
þennan viðburð minn að veruleika og þá sérstaklega allt þetta yndislega fólk sem
hefur tekið þátt í sýningunni. Leikararnir og aðstandendur þeirra og allir þeir sem hafa
aðstoðað á einn eða annan hátt.
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Heimildir
Ritaðar heimildir
Björn Þorsteinsson og Bergsteinn Jónsson. „Íslandssaga til okkar daga“. Sögufélag
Reykjavíkur. Reykjavík. 1991.
Margrét Gunnarsdóttir. „Ingibjörg“. Bókafélagið Ugla ehf. Reykjavík. 2011.
Steinunn Kristjánsdóttir. „Sagan af Klaustrinu á Skriðu“. Sögufélag, Reykjavík. 2012.
Þjóðminjasafn Íslands, texti af textaspjöldum.
Vefheimildir
Eyrún Óskarsdóttir. „En þetta var geggjað fólk!“ SÚM hópurinn og samfélagið á
sjöunda áratug síðustu aldar“. Ritgerð til BA prófs í listfræði. Skemma.is. 2008.
http://skemman.is/stream/get/1946/3333/10442/4/Eyrun_Oskarsdottir_fixed.pdf
Gunnar Karlsson. „Hvað er að segja um siðaskipti á Íslandi og hlutverk Jóns
Arasonar í því ferli?“. Vísindavefurinn. 19.1.2007.
http://visindavefur.is/svar.php?id=6473
Snerpa. „Tilberar“. Netútgáfan. Júní 2001.
http://www.snerpa.is/net/thjod/tilber.htm
Wikipedia. „Keflavíkurganga“. Wikipedia. 23.11.2012.
http://is.wikipedia.org/wiki/Keflav%C3%ADkurganga
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Viðauki II – Verkáætlun og leikaralisti

Ráða
Handritsgerð leikara
júní
júní

Finna
búninga
Júlí

Æfingatími Viðburður
júlí
Júlí
ágúst ágúst ágúst

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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Leikarar
Hlutverk
Tímabil
Áratugur
Gerður Sif Ingvarsdóttir
Landnámskona
800-1000
Sunna Dís Hjörleifsdóttir
Syrgjandi móðir
800-1000
Sigurlaug Kristjánsd
Víkingafjölskylda
800-1000
Elvar Guðmundsson
Víkingafjölskylda
800-1000
Jana Björg Þorvaldsdóttir
Víkingafjölskylda
800-1000
Una Rán Tjörvadóttir
Víkingafjölskylda
800-1000
Urður Ása Tjörvadóttir
Víkingafjölskylda
800-1000
Hekla Gná Tjörvadóttir
Víkingafjölskylda
800-1000
Sara Lind Elvarsdóttir
Víkingafjölskylda
800-1000
Ýmir Karl Björgvinsson
Víkingafjölskylda
800-1000
Símon Kristjánsson
Víkingafjölskylda
800-1000
Mr. Norrington
Munkar
1000-1200
Einar Jarl Björgvinsson
13. aldar maður
1200-1400
Tjörvi Einarsson
Jón Arason
1400-1600
Kolbrún Anna Björnsd
Seiðkona
1600-1800
Sigurlaug Kristjánsd
Torfbæjarmóðir
1800
Jana Björg Þorvaldsdóttir
Torbæjarstúlkur
1800
Una Rán Tjörvadóttir
Torbæjarstúlkur
1800
Urður Ása Tjörvadóttir
Torbæjarstúlkur
1800
Hekla Gná Tjörvadóttir
Torbæjarstúlkur
1800
Sara Lind Elvarsdóttir
Torbæjarstúlkur
1800
Sunna Dís Hjörleifsdóttir
Ingibjörg
1800
Tjörvi Einarsson
Sjómaður
1900 1900-1910
Bjarni Daníel Þorvaldsson
Laxness ungur
1900 1910-1920
Gerður Sif Ingvarsdóttir
læknir
1900 1920-1930
Jökull Sindri Gunnarsson
Þórbergur ungur
1900 1930-1940
Hrafn Bogdan Haraldsson
Hermaður
1900 1940-1950
Þórdís Ylfa Viðarsdóttir
ástandskona
1900 1940-1950
Sigríður Ásta Árnad
braggabúi
1900 1950-1960
Ýmir Karl Björgvinsson
ungur drengur
1900 1960-1970
Kristján Jónsson
Hann sjálfur
1900 1970-1980
Einar Jarl Björgvinsson
Hippi
1900 1970-1980
Elvar Guðmundsson
80's diskógaur
1900 1980-1990
Símon Kristjánsson
Fulltrúi nýbúa
1900 1990-2000

Ljósmyndir sem Kent Lárus Björnsson tók á seinni sýningu Radda fortíðar.
http://www.flickr.com/photos/78627699@N00/sets/72157635250471781/
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