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Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um helstu einkenni rithöfundasafna, tilurð þeirra og þróun hér 

á landi ásamt rannsókn sem höfundur vann á rithöfundasafninu Gljúfrasteini frá árinu 

2013-2014. Sú rannsókn hverfist um feril og verk Auðar Sveinsdóttur. Farið var yfir 

bréfasafn hennar og önnur skrif auk verka hennar sem safnið varðveitir. Niðurstöðum 

rannsóknarinnar verður miðlað með sýningu haustið 2014 í Listasal Mosfellsbæjar og 

á Gljúfrasteini. Rannsóknin reyndist mikilvægur þáttur í ferli endurskoðunar og 

endurmats á safninu, sem fólst í því að gera sögu Auðar skil en safnið hverfist fyrst og 

fremst um eiginmann hennar Halldór Laxness. Í ritgerðinni er einnig varpað ljósi á 

ástæður þess að rithöfundasöfnum hefur fjölgað töluvert víðs vegar um Evrópu 

undanfarna áratugi. Staða þeirra er rakin í því umbreytingaferli sem söfn standa 

frammi fyrir og krefst endurskilgreiningar á hlutverki safna og starfsháttum þeirra.  

Megin niðurstaða ritgerðarinnar er sú að rannsóknir gegni lykilhlutverki við að 

endurskoða safnastarf og aðferðir safna við að sýna og segja sögur. Þær reynast auk 

þess mikilvægur liður í því að svara þeirri gagnrýni sem beinst hefur að söfnum sem 

ekki þykja hafa með virkum hætti tekist á við málefni líðandi stundar. Með auknum 

hlut rannsókna á söfnum, sem beinast bæði að safnkostinum og safninu sjálfu, er leið 

þeirra inn í samtímann og í átt að meiri sátt um safnastofnanir greiðari. 
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Abstract 

 

The thesis discusses the main features of Writers´ Museums, their origin and 

development in Iceland as well as my research in Gljúfrasteinn – The Laxness 

Museum from 2013-2014. That research evolves around the works of Auður 

Sveinsdóttir Halldór Laxnesses´wife, her letters and other writings among other works 

conserved at the Museum. The research findings will be presented and communicated 

through an exhibition in Listasalur Mosfellsbæjar  and the Museum in the autumn of 

2014. The research proved to be an important part in the process of revision and 

reevaluation, including creating space for Auður in the Museum that  has first and 

foremost evolved around her husband Halldór Laxness. The thesis elucidates the 

reasons for why places and museums related to literature, writers and poets around 

Europe have risen in numbers in the recent decades. Their role in the transformation 

process that museums have been facing and demands a redefinition of their practice is 

moreover explored.  

The thesis main conclusion is that research plays a key role in redefining 

Museum practice and reform. Research also proves to be an important part in 

answering the criticism that has been directed towards Museums in the 21. Century. 

With the increasing role of research in Museums, that are both directed towards the 

collection and the Museum institution, their way into the present and towards more 

reconciliation is more easily passable.  
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Formáli 

Þessi 30 eininga ritgerð er lögð fram til meistaragráðu í safnafræði við Háskóla 

Íslands vorið 2014. Leiðbeinandi minn er Sigurjón B. Hafsteinsson og færi ég honum 

þakkir fyrir dygga og góða leiðsögn. 

Ég vil þakka starfsfólki Gljúfrasteins – húss skáldsins fyrir gott samstarf og 

félagsskap á meðan á starfsnámi mínu og rannsókn við safnið stóð. Sérstakar þakkir 

fær Guðný Dóra Gestsdóttir forstöðumaður safnsins. Sigríður Halldórsdóttir, Guðný 

Halldórsdóttir og Una Dóra Copley veittu safninu og mér aðgang að persónulegum 

gögnum mæðra sinna og stend ég í þakkarskuld við þær. Þakkir fá Guðbjörg 

Rannveig Jóhannesdóttir, Kristjana Halldóra Kjartansdóttir og Jóhannes Sigurður 

Guðmundsson fyrir yfirlestur og hvatningu. 

Að lokum þakka ég Bjarna Þórissyni fyrir aðstoð sína við gerð gagnagrunns til þess 

að halda utan um rannsóknina ásamt annarri aðstoð og stuðningi á meðan á skrifunum 

stóð.  



 
7 

Efnisyfirlit 

Útdráttur .................................................................................................................................... 4 

Abstract ..................................................................................................................................... 5 

Formáli ...................................................................................................................................... 6 

Efnisyfirlit ................................................................................................................................. 7 

Myndaskrá ............................................................................................................................. 8 

Inngangur ................................................................................................................................. 10 

1 Rithöfundasafn verður til ................................................................................................ 14 

1.1 Þingholtsstræti 33 rithöfundasafnið sem aldrei varð ................................................ 18 

1.2 Gljúfrasteinn, heimili í þjóðareign ............................................................................ 28 

2 Heimili rithöfunda, einkarými verður að almenningsrými ............................................. 33 

2.1 Sköpun menningarheimilis á upphafsárum Lýðveldisins ........................................... 37 

2.2 Loforðið um kyrrstöðu og rithöfundasöfn í breyttum veruleika ................................. 43 

2.3 Höfundur heimsóttur .................................................................................................. 50 

3 Rannsóknir á söfnum og rannsóknin um Auði ............................................................... 54 

3.1 Tilgangur rannsókna á söfnum, viðfangsefni þeirra og þróun í safnastarfi .............. 54 

3.2 Rannsóknin um Auði, markmið, ferill og forsendur hennar ...................................... 56 

3.3 Vandkvæði .................................................................................................................. 60 

3.4 Rannsókn verður að sýningu...................................................................................... 61 

4 Okkar tími á safninu - tími og rými fyrir konur á karllægum söfnum? .......................... 65 

4.1 Spor kvenna á rithöfundasöfnum ............................................................................... 68 

5 Verðandi safn í gegnum rannsóknir ................................................................................ 73 

5.1 Rannsókn sem aðferð í endurmótun safnastarfs og sýningargerð ............................. 74 

Samantekt og niðurlag ............................................................................................................. 80 

Heimildaskrá ........................................................................................................................... 83 

Prentaðar heimildir ............................................................................................................. 83 

Óprentaðar heimildir .......................................................................................................... 89 

Borgarskjalasafn ............................................................................................................. 89 

Héraðskjalasafn Akureyrar............................................................................................. 89 

Námsritgerðir, skýrslur, fyrirlestrar, fundargerðir og samningar ................................. 89 

Vefheimildir ......................................................................................................................... 90 

Lagasöfn .............................................................................................................................. 92 

Tölvuskeyti og viðtöl ........................................................................................................... 92 



 
8 

 

Myndaskrá 

Mynd 1: Þingholtsstræti 33 hús Þorsteins Erlingssonar skálds er eitt þeirra 

rithöfundasafna sem aldrei varð að veruleika. Myndheimild: Ljósmynd eftir 

óþekktan ljósmyndara úr greininni „Maren – þjóðlífsþættir“ í Tíminn 

Sunnudagsblað, 31. október 1971, sótt 8. janúar 2014 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=3560697 Tímarit.is. …………….   19 

Mynd 2: Bókmenntir í borgarlandslaginu. Adlon, Langibar, Ungverjaland eða 

Sóðabar við Aðalstræti 6-8 í Reykjavík bókmenntaborg UNESCO. Myndheimild: 

Ljósmyndin var tekin af höfundi, Mörtu Guðrúnu Jóhannesdóttur, þann 15. apríl 

2014 og er í eigu hennar ………………………………………………………   26 

Mynd 3: Hluti kynningarefnis sem unnið var af Gagarín í tilefni þess að Ísland var 

heiðursgestur bókamessunnar í Frankfurt árið 2011. Myndheimild: Gagarín, 

Frankfurt Book Fair, „Visitors can learn about the seven Writers' Museums in 

Iceland“ [ljósmynd af vef], sótt 8. janúar 2014 

http://gagarin.is/work/frankfurt_book_fair_fabulous_iceland ………………..   27 

Mynd 4 vinstri: Melkot heimili móður Halldórs, Sigríðar Halldórsdóttur, og hinnar 

áhrifamiklu móðurömmu Guðnýjar Klængsdóttur. Sama ljósmynd hangir við rúm 

Halldórs á Gljúfrasteini. Myndheimild: „Melkot“, ljósmyndari óþekktur, 

Gljúfrasteinn – hús skáldsins, birt með leyfi safnsins …………………………  38 

Mynd 5 hægri: Yfirlitsmynd af svefnherbergi Halldórs Laxness á Gljúfrasteini. 

Myndheimild: „SvefnherbergiHKL_yfirlit“, ljósmynd Einars Fals Ingólfssonar í 

eigu Gljúfrasteins, Gljúfrasteinn- hús skáldsins, birt með leyfi safnsins. ……   38 

Mynd 6: Stofan á Gljúfrasteini er orðin að íkoni, það er ekki síst vegna þeirrar 

einkennandi fagurfræði sem greina má í verkum Auðar og birtist í módernískum 

formum, óvenjulegum efnivið og efnistökum í bland við endurgerð verk m.a. 16. 

aldar altarisklæði sem varðveitt er á Þjóðminjasafni Íslands. Myndheimild: 

„Stofa“, ljósmynd Einars Fals Ingólfssonar í eigu Gljúfrasteins, Gljúfrasteinn- 

hús skáldsins, birt með leyfi safnsins. …………………………………………  40 



 
9 

Mynd 7: „Eins og hann skildi við það.“ Skjáskot af forsíðu Davíðshúss þar sem 

safngestum er lofað sneiðmynd af heimili skáldsins eins og hann skildi við það. 

Myndheimild: „Eins og hann skildi við það“, skjáskot af forsíðu Davíðshúss, 

skjáskotið tók höfundur þann 20. janúar 2014 af heimasíðu Davíðshúss 

http://www.skaldhus.akureyri.is/dshusa.html …………………………………  43 

Mynd 8: Salman Rushdie leikur Salman Rushdie í Hollywood myndinni Bridget 

Jones's Diary. Myndheimild: Skjáskot af stillu úr kvikmyndinni Bridget Jones's 

Diary frá árinu 2001, skjáskot tók höfundur þann 17. febrúar 2014 af heimsíðunni 

http://bashny.net/t/en/99038 ………………………………………………….    52 

Mynd 9 vinstri: Púði Auðar Sveinsdóttur, Landaparís, felur í sér ævisögulegan þráð 

og varpar einnig skýru ljósi á hlutverk hennar í endurnýjun hefðarinnar og 

hæfileika til þess að skálda með nál og þræði. Myndheimild: „Landaparís“, 

ljósmynd Einars Fals Ingólfssonar í eigu Gljúfrasteins, Gljúfrasteinn- hús 

skáldsins, birt með leyfi safnsins. ……………………………………………… 66 

Mynd 10 hægri: Sýningarskrá sem er að finna í bréfasafni Auðar frá því hún heimsótti 

París í fyrsta sinn og sá sýningu Picasso á kúbískum verkum. Landaparís varð til í 

þessari ferð. Myndheimild: Sýningarskrá sem er að finna í bréfasafni Auðar frá 

því hún heimsótti París árið 1948 og heimsótti sýningu Picasso á kúbískum 

verkum, Gljúfrasteinn- hús skáldsins, birt með leyfi safnsins. …………………66 

 



 
10 

Inngangur 

Viðfangsefni þessarar meistararitgerðar í safnafræði við Háskóla Íslands er tvíþætt. Í 

fyrsta lagi er tekist á við tilurð, hlutverk og viðfangsefni rithöfundasafna ásamt þeirri 

þróun sem varð til þess að fjölgun slíkra safna varð veruleg upp úr aldamótunum 2000 

bæði hér á landi og víðs vegar um Evrópu. Í öðru lagi er viðfangsefnið 

rannsóknarverkefni sem ég vann að á vegum Gljúfrasteins – húss skáldsins1 frá hausti 

2013 til vors 2014 og hverfist um ævi og feril Auðar Sveinsdóttur eiginkonu Halldórs 

Laxness. Megin tilgangur ritgerðarinnar er að sýna fram á að líta megi á slíka 

rannsókn sem gagnlega aðferð í endurmótun safnastarfs og sýningargerð inni á 

söfnum auk þess að greina rithöfundasöfn út frá ýmsum hliðum. Markmiðið er einnig 

að varpa ljósi á þá þróun sem orðið hefur í tengslum við þær menningarstofnanir sem 

falla undir skilgreiningu rithöfundasafna, hvaða hlutverki þær gegna í samtímanum og 

að lokum hvaða möguleikum safn af því tagi býr yfir til þess að endurmeta safneign 

sína og miðla henni á nýjan hátt á grundvelli rannsókna.  

 Aðdraganda þess að áhugi minn vaknaði á hlutverki rannsókna í samhengi 

safna má rekja til þess að haustið 2012 nam ég safnafræði við Helsinki háskóla í 

Finnlandi. Á meðan á námsdvöl minni í Helsinki stóð sótti ég málstofu á vegum 

Þjóðfræðideildar háskólans sem bar heitið „Traditional Objects, Traditional 

Lifestyles? The Multi-layered Significance of Migrant Souvenirs“ undir stjórn Hester 

Dibbits prófessors og stjórnanda safnafræðideildar Reinwardt Academy í Amsterdam. 

Dibbits sagði frá rannsókninni „Culture and the Construction of Identity Migration 

and Material Culture: The Domestic Interiors of Twentieth Century Migrants and 

their Descendants“ og því hvernig niðurstöðum hennar var miðlað með sýningu. Sú 

aðferðafræði við miðlun rannsókna og við sýningargerð vakti áhuga minn og verður 

nánar rakin í fimmta kafla þessarar ritgerðar. Þegar mér  bauðst það verkefni haustið 

                                                 

1 Safnið ber heitið Gljúfrasteinn – hús skáldsins en hér eftir verður vísað til þess með styttingunni 

Gljúfrasteinn þar sem sú stytting er almennt notuð um safnið. 
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2013 að vinna að rannsókn á bréfasafni Auðar Sveinsdóttur ásamt öðrum skrifum 

hennar og verkum samhliða starfsnámi á Gljúfrasteini gafst mér tækifæri til að vinna 

samkvæmt þeim aðferðum sem Hester Dibbits kynnti í fyrrgreindri málstofu. Að auki 

bauð verkefnið upp á að skoða möguleika rithöfundasafna í þeim breytta veruleika 

safna á 21. öldinni sem felur m.a. í sér þá kröfu að söfn opni fyrir möguleika á ólíkum 

túlkunum á safneigninni og færist þar með frá þeim áherslum sem einkenna safn 19. 

aldarinnar. 2  Eilean Hooper-Greenhill hefur kallað þessar breytingar og áherslur í 

safnastarfi póst- safnið (e. post-museum)3 Þessi þáttur verður nánar greindur í öðrum 

kafla ritgerðarinnar þar sem einnig verður tekist á við hugtak Hooper-Greenhill með 

hliðsjón af umfjöllun Suzanne Keene um safnastarf og póstmódernisma. 

 Rannsóknarverkefnið um Auði Sveinsdóttur er unnið að frumkvæði 

forstöðumanns Gljúfrasteins Guðnýjar Dóru Gestsdóttur, stjórnar safnsins og 

vinafélags þess. Í frumkvæðinu má greina löngun til þess að draga fram og vinna 

sérstaklega úr efni sem tengist eiginkonu Halldórs Laxness, rithöfundarins sem safnið 

varð til í kringum. Verkefnið hefur kallað á endurmat á safneigninni og að hverju 

athygli hefur beinst í framsetningu á henni. Fyrst og fremst er þetta endurmat fólgið í 

því að beina sjónum að aðkomu annarra en Halldórs Laxness að sköpun hússins og 

innviða þess og draga fram þátt Auðar sem lék stórt hlutverk í því að móta bæði rými 

Gljúfrasteins og hlutverk þess eins og síðar verður sýnt fram á. Rannsóknarverkefnið 

hefur einnig orðið til þess að beina sjónum að þeim mörgu þráðum sem safnið býr yfir 

og möguleikunum á því að segja þar margar sögur. Slíkt endurmat eins og fram hefur 

farið á Gljúfrasteini samhliða rannsókninni er ekki algengt í starfsemi rithöfundasafna 

eins og m.a. bandaríski rithöfundurinn og fræðimaðurinn Anne Trubek hefur bent á í 

                                                 

2 „19. aldar safnið“ vísar til hefðbundinnar safnastofnunnar sem byggir á vísindalegum aðferðum m.a. 

flokkunarfræði og hefur það að markmiði að safna, rannsaka, flokka og miðla sýningargripum s.s. eins 

og náttúruminjum, fágæti ásamt öðrum gripum. Þessi tegund safna hefur m.a. verið gagnrýnd fyrir að  

sjá hvorki né greina viðfangsefni líðandi stundar. Sjá m.a. Mairesse, François, „The Term Museum“, í 

What is a Museum?, Ann Davis, André Desvallées og François Mairesse ritstjórar, Verlag Dr. C. 

Müller-Straten, München, 2010, bls. 19-58 og Šola, Tomislav, Essays on Museums and their Theory: 

Towards the Cybernetic Museum, Helsinki, The Finnish Museum Association, 1997. 
3 Sjá m.a. umfjöllun um „post-museum“ í bók Eilean Hooper-Greenhill, Museums and the 

Interpretation of Visual Culture, Routledge, London og New York, 2000, bls. 152 og umfjöllun 

Suzanne Keene um tengsl póstmódernisma og safnastarfs í upphafi 21. aldarinnar, Keene, Suzanne, 

„All that is Solid? - Museums and the Postmodern“, í Public Archaeology, vol. 5, no. 3, 2006, bls. 185-

198. 
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skrifum sínum um bandarísk rithöfundasöfn sem hún gagnrýnir fyrir starfshætti sem 

einkennast af kyrrstöðu og skorti á sjálfrýnum (e. self-reflective) ferlum.4  

 Þessi ritgerð hverfist um ofangreint rannsóknarverkefni um Auði Sveinsdóttur, 

skrif hennar og önnur verk ásamt stöðu og hlutverki hennar á safninu sem var heimili 

Auðar og fjölskyldu hennar frá árinu 1945 til 2002. Árið 2002 eignaðist íslenska ríkið 

húsið ásamt stærstum hluta innbúsins. Til þess að skilja hvað liggur að baki 

rannsóknarverkefninu og möguleg áhrif þess á ákveðna þætti í starfsemi safnsins s.s. 

eins og framsetningu er nauðsynlegt að rekja þræði í tilurð rithöfundasafna og gera 

grein fyrir þessari tilteknu tegund safna.  

 Ritgerðin skiptist í fimm megin kafla. Í tveimur fyrstu köflum hennar verður 

tekist á við tilurð, hlutverk og möguleika rithöfundasafna í samtímanum út frá ólíkum 

hliðum. Skort hefur ítarlega greiningu á rithöfundasöfnum hér á landi5 en mörg þeirra, 

þar á meðal Gljúfrasteinn, voru sett á laggirnar í upphafi þessarar aldar og greina má 

aukinn áhuga á þessari tilteknu tegund safna sem og annarra verkefna sem lúta að 

miðlun bókmennta. Því er mikilvægt að huga að þróun þeirra og merkingu í safnakerfi 

samtímans. Í þriðja kafla geri ég grein fyrir rannsókninni um Auði m.a. með tilliti til 

þeirra aðferða sem var beitt, þróun rannsóknarinnar og að lokum frá áætlunum um 

hvernig henni verður miðlað með sýningu í Listasal Mosfellsbæjar og inni á safninu 

sjálfu haustið 2014. Í þessum kafla verður einnig leitast við að svara nokkrum 

almennum spurningum er varða rannsóknir á söfnum. Í fjórða kafla er vikið að 

hlutverki kvenna og hvaða leiðir eru færar til þess að setja fram sögu þeirra inni á 

söfnum sem kennd eru við eiginmenn þeirra. Í þessum hluta leitast ég við að varpa 

ljósi á áskoranir sem mætt hafa þeim rithöfundasöfnum sem gert hafa tilraun til þess 

að draga fram sögur kvenna og gera jafnframt tilraunir til þess að tengja safnið og 

safneignina við málefni líðandi stundar. Meðal þessara safna er heimili Johan Ludvig 

                                                 

4 Trubek, Anne, A Skeptics Guide to Writers ́Houses, University of Pennsylvania, Philadelphia og 

Oxford, 2011, sjá einkum bls. 33. Trubek tekur eitt dæmi um hið gagnstæða, rithöfundasafnið The 

Mount þar sem þessu er öfugt farið en þar er um  meðvitaða sýningu í sjálfsskoðun að ræða. 
5 Námsbrautin safnafræði við Háskóla Íslands hefur boðið upp á námskeið um rithöfundasöfn frá 

haustinu 2010 þar sem fengist er við rithöfundasöfn út frá ýmsum hliðum. Sigurjón B. Hafsteinsson 

leiðbeinandi minn hefur fjallað um rithöfundasöfn m.a. í erindinu „Heimili höfundarins“ flutt á 

Hugvísindaþingi Háskóla Íslands árið 2011 svo eitthvað sé nefnt. Heildstæð greining á starfsemi 

þessarar tegundar safna hér á landi hefur ekki verið unnin þó margt hafi miðað að því m.a. málþing á 

vegum samtaka norrænna rit- og tónskáldasafna sem haldið hefur verið í tvígang hér á landi, árið 2003 

og haustið 2013.  
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Runebergs (sæn. J.L. Runebergs hem, fin. J.L. Runebergin koti) eða Runeberg safnið í 

Porvoo í Finnlandi sem ég skoðaði sérstaklega haustið 2012 og verður tekið mið af 

því í kaflanum. Niðurstöður rannsóknarinnar um Auði hafa reynst mikilvægur þáttur í 

að leggja grunn að breytingu á safninu sem snýr að því að setja fram sögu Auðar og 

annarra kvenna sem tengja má safninu. Í fimmta og síðasta kafla ritgerðarinnar verða 

áhrif rannsóknarinnar á innra starf safnsins skoðuð og rök færð fyrir því að líta megi á 

rannsóknir sem aðferð eða nálgun við endurmótun safnastarfs og sýningargerð inni á 

söfnum. Að endingu verða helstu þræðir ritgerðarinnar raktir og farið yfir niðurstöður 

verkefnisins.  
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1 Rithöfundasafn verður til 

Hugtakið rithöfundasafn vísar til tiltekinnar gerðar stofnunar á sviði safna og annarra 

menningartengdra verkefna. Eftir því sem safnvísum, setrum og sýningum hefur 

fjölgað hér á landi hefur merking og notkun hugtaksins safn (e. Museum) verið á reiki 

en einnig má vísa til þess að skilgreiningin á safni hefur farið í gegnum 

umbreytingaferli á alþjóða vísu og er birting skrifa um efnið undir titlinum Vers une 

redéfinition du musée? [Í áttina að endurskilgreiningu á safni?] því m.a. til vitnis.6 

Samkvæmt safnalögum á hugtakið safn við fullgild og viðurkennd söfn, sem hafa 

ákveðnu hlutverki að gegna ásamt skyldum gagnvart safneign sinni, en söfn í 

skilningi sömu laga eru „varanlegar stofnanir sem starfa í þágu almennings og eru 

ekki rekin í hagnaðarskyni. Þau skulu vera opin almenningi.“ 7  Hugtakið 

rithöfundasafn hefur verið notað jöfnum höndum yfir stofnanir sem falla að skilningi 

safnalaganna á safni og þær sem falla betur að skilgreiningu safnvísa, sýninga eða 

setra.8 Í nágrannaríkjunum Noregi, Danmörku, Svíþjóð og Finnlandi er hefð fyrir 

notkun hugtaksins forfattermuseer og litterære museer á skandinavísku málunum og 

kirjailija-museo á finnsku. Orðið Writers´ Houses er almennt notað yfir stofnanir af 

sama tagi á enskri tungu en gjarnan er talað um Writers´homes eða heimili rithöfunda. 

Þar sem mörg rithöfundasöfn eru staðsett á fyrrum heimili skálda og rithöfunda er 

ákveðinn samsláttur milli heimilissafna (e. house museum) og rithöfundasafna. Þessi 

nánu tengsl er að finna á þeim rithöfundasöfnum sem, auk þess að vera minnisvarði 

um tiltekinn rithöfund eða skáld, endurspegla í gegnum húsbúnað og innréttingar 

                                                 

6 Sjá nánar í What is a Museum?, Ann Davis, André Desvallées og François Mairesse ritstjórar, Verlag 

Dr. C. Müller-Straten, München, 2010. 
7 Þriðja grein laga nr. 141/2011, safnalaga um hlutverk safna. Sjá Safnalög nr. 141/2011, sótt 8. janúar 

2014 http://www.althingi.is/lagas/142/2011141.html 
8 Í fimmtu grein laga  nr. 141/2011, safnalaga, er nánar kveðið á um hvers konar hlutverki önnur 

safnatengd starfsemi, safnvísar, setur og sýningar þjóna. Sjá Safnalög nr. 141/2011, sótt 8. janúar 2014 

http://www.althingi.is/lagas/142/2011141.html 
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„siðvenjur og einkalíf sem fór fram í þessu tiltekna umhverfi.“9 Í kaflanum Okkar tími 

á safninu - tími og rými fyrir konur á karllægum söfnum? verður rætt frekar um tengsl 

milli þessara safnategunda.  

 Svo aftur sé vikið að merkingu hugtaksins rithöfundasafn felur notkun þess 

hér á landi í sér breiða merkingu. Þær stofnanir sem venja er að telja til 

rithöfundasafna hér á landi eru skáldahúsin þrjú á Akureyri (Nonnahús, Sigurhæðir og 

Davíðshús), Snorrastofa í Reykholti, Gunnarsstofnun að Skriðuklaustri, Gljúfrasteinn 

og Þórbergssetur að Hala í Suðursveit.10 Fjögur síðastnefndu voru formlega opnuð 

árin 1998-2006. Af þessu má vera ljóst að hugtakið rithöfundasafn hér á landi, sem og 

víða annars staðar, nær utan um fjölbreytta starfsemi sem á það sameiginlegt að vera 

safn, safnvísir, sýning eða setur sem hverfist um einn tiltekinn rithöfund eða skáld og 

er staðsett á heimili hans, á heimaslóðum eða dvalarstað sem tengja má höfundinum. 

Þannig geta fleiri en einn staður gert tilkall til rithöfundarins en dæmi um það eru þau 

þrjú söfn sem stofnað hefur verið til í kringum norska leikskáldið Henrik Ibsen, í 

Grimstad (st. 1916 ), Skien (st. 1958 ) og Osló (st. 2006). Allir þessir staðir geta með 

einum eða öðrum hætti tengt sig Ibsen og þar með gert tilkall til hans og 

bókmenntaarfleifðarinnar sem honum fylgir. Samkvæmt Anitu Estensen 

forstöðumanni minjasafna Grimstad bæjar í Noregi og elsta Ibsen safnsins, sem er 

jafnframt eitt elsta rithöfundasafn á Norðurlöndunum, var Grimstad eina 

sveitarfélagið í Noregi sem sýndi því raunverulegan áhuga að stofna til safns í 

minningu Ibsens á sínum tíma. 11  Sams konar þróun er sýnileg þegar litið er til 

hérlendra rithöfundasafna en dæmin sýna að áhugi sveitarfélaga og ríkisins á að stofna 

til þess konar safna efldist upp úr aldamótunum 2000. Stofnun þessara safna eins og 

annarra af sama toga er hluti af ákveðnu ferli þar sem rithöfundar á borð við Ibsen, 

H.C. Andersen, Runeberg, Blixen, Laxness og Strindberg, svo fáeinir séu nefndir, eru 

gerðir að viðurkenndum mælikvarða hvað varðar gæði afurða þeirra, bókmenntanna. 

                                                 

9 Pavoni, Rosanna, „Towards a Definition and Typology of Historic House Museums“, Museum 

International, UNESCO, Paris, 210, vol. 53, no. 2, 2001, bls. 16-21, hér bls. 17. Mín þýðing á: „...the 

social rites and the private lives conducted in these particular surroundings.“ 
10 Á heimasíðu Miðstöðvar íslenskra bókmennta koma fram upplýsingar um rithöfundasöfn á Íslandi en 

þar eru upptalin Gljúfrasteinn, Nonnahús, Snorrastofa, Skriðuklaustur og Þórbergssetur. Sjá nánar á 

http://www.islit.is/en/icelandic-literature/writers-museums-in-iceland-/ 
11 Marta Guðrún Jóhannesdóttir, „Spørgsmål om Ibsenmuseet i Grimstad“, svar við tölvupósti höfundar 

frá Anitu Estensen safnstjóra Ibsen safnsins í Grimstad Noregi, 23. janúar 2014.  
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Rithöfundasöfn afhjúpa þannig tiltekið menningarlegt gildi og aukið vægi höfundarins 

á tilteknum tíma. Slíkar stofnanir afhjúpa einnig ferlið sem liggur að baki því hvernig 

menningarlegum afurðum er niðurskipað í stigveldi. Þetta ferli er nátengt 

menningarpólitískum áherslum, eins og sést best á átökum sem skapast hafa í kringum 

ákvarðanir er varða hverra skal minnst og með hvaða hætti sbr. 

„styttumálið“ svonefnda þegar átök milli hægri og vinstri flokka í borgarstjórn 

Reykjavíkur sköpuðust vegna minnisvarða um Reykjavíkurskáldið Tómas 

Guðmundsson sem fékk sinn þriðja minnisvarða í borginni þegar styttu var komið 

fyrir af skáldinu á bekk við tjörnina í Reykjavík. 12  Jón Karl Helgason 

bókmenntafræðingur hefur haldið því fram að stofnun rithöfundasafna megi skoða í 

tengslum við helgifestu rithöfunda, en eins og kemur fram í nýlegri bók hans 

Ódáinsakri eru skil á milli áhuga á söfnun og útgáfu eiginhandrita skálda og annarra 

gripa sem snerta hversdagslegri hliðar æviferils þeirra. 

Öðru máli gegnir þegar fatnaður, húsgögn og jafnvel heimili hins látna 

eru opinberlega skilgreind sem safngripir með sérstakt 

menningarsögulegt gildi. Slíkt kann að vera liður í helgifestu 

þjóðardýrlinga eða afleiðing hennar. Í mörgum tilvikum spila þó hér 

einnig inn í ýmis önnur sjónarmið, til að mynda viðleitni tiltekinna 

bæjarfélaga eða héraða til að tryggja sér hlutdeild í minningu 

viðkomandi.13 

Það er skýr vísbending um fagurfræði hins opinbera hvaða rithöfundasöfn eða annars 

konar minnisvarðar um tiltekna rithöfunda eru kostuð af ríki eða sveitarfélögum. Eins 

og Jón Karl bendir á hefur hlutdeild í minningu rithöfundar eða annarra listamanna 

reynst þjóðríkjum ásamt bæjar- og sveitarfélögum mikilvæg leið þegar kemur að 

endursköpun staðarímyndar og markaðsetningar í ferðaþjónustu. 14  Það er þó ekki 

alltaf að frumkvæði hins opinbera sem stofnað er til rithöfundasafna eins og elsta safn 

þeirrar tegundar hér á landi er til vitnis um.  

                                                 

12 Sjá t.d. Páll Baldvin Baldvinsson, „Styttur bæjarins“ í Fréttablaðið 18. september 2005, sótt 18. 

janúar 2014 http://www.visir.is/styttur-baejarins/article/2008970914456 
13 Jón Karl Helgason, Ódáinsakur: Helgifesta þjóðardýrlinga, Sögufélag, Reykjavík, 2013, bls. 48. 
14 Sama heimild, sama blaðsíðutal. Sjá einnig Watkins, Helen og David Herbert, „Cultural Policy and 

Place Promotion: Swansea and Dylan Thomas“, í Geoforum, vol. 34, 2003, bls. 249-266, hér bls. 250-

251.  
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 Elsta starfrækta rithöfundasafn hérlendis er Nonnahús við Aðalstræti 54 á 

Akureyri en árið 1957 var æskuheimili Jóns Sveinssonar (1857-1944) opnað 

almenningi. Hvatamenn að varðveislu hússins og stofnunar safnsins voru meðlimir 

Zontaklúbbs Akureyrar. Frumkvæðið kom frá frjálsum félagasamtökum en ekki 

bæjaryfirvöldum. Þegar litið er yfir sögu rithöfundasafna vítt og breitt um Evrópu er 

ljóst að tilurð þeirra er gjarnan bundin við áhuga einstaklinga, hópa eða félagasamtaka. 

Sem dæmi stofnuðu átta bandarískir rithöfundar og einn enskur diplómat til Keats-

Shelley safnsins í Róm.15 Þar á undan höfðu bresk stjórnvöld, þar á meðal Viktoría 

Englandsdrottning, margsinnis beitt áhrifum sínum til þess að stöðva eyðileggingu á 

gröfum skáldanna í Cimitero Acattolico, sem voru þegar í upphafi 19. aldar eða rétt 

eftir dauða skáldanna orðnar að viðkomustað pílagrímsfara eða pílagrímastaðir.16 Eins 

og Nicola J. Watson rekur í sögulegu yfirliti sínu um bókmenntatengda ferðaþjónustu 

(e. literary tourism) á Bretlandseyjum má rekja upphaf hennar aftur til 18. aldar en 

blómaskeiðið stóð yfir frá 19. öld og fram á þá tuttugustu.17 Þessi áhugi á því að 

tengja texta stað, gröfum, fæðingarstað og heimilum skálda og rithöfunda, er 

nátengdur The Grand Tour - ferðahefð sem þjónaði menntunarlegum tilgangi fyrir 

unga breska karlmenn af aðalsættum og átti m.a. að göfga andann og auka möguleika 

ferðalangsins til þess að ná frama innan embættismannakerfisins heimafyrir.18 Róm 

var mikilvægur áfangastaður Grand Tour ferðanna en borgaryfirvöld í Róm sýndu 

með áformum sínum, sem ógnuðu þeim stöðum sem tengdust skáldunum 19 , 

áhugaleysi á þessum sömu stöðum sem þó drógu straum af ferðamönnum til sín á 

tímum Grand Tour ferðanna og síðar þegar slíkar ferðir opnuðust almenningi með 

tilkomu ferðaskrifstofa eins og Thomas Cook travel agency í Bretlandi. Það 

áhugaleysi lýsir einnig skorti á upplýsingum um þá möguleika sem felast í 

bókmenntatengdri ferðaþjónustu og er megin ástæða þess að víða hafa sveitarfélög í 

                                                 

15 Sjá Payling, Catherine, „Memory Regained“, í Writers´s Houses and the Making of Memory, Harald 

Hendrix ritstjóri, Routledge, New York og London, 2012, bls. 111-125, hér bls. 116. 
16 Sama heimild, bls. 113-115. 
17 Sjá Watson, Nicola J., The Literary Tourist, Palgrave Macmillan, Hampshire og New York, 2008, 

bls. 5.  
18 Sjá Buzard, James. „The Grand Tour and after (1660-1840)“, í The Cambridge Companion to Travel 

Writing, Peter Hulme og Tim Young ritstjórar , Cambridge University Press, Cambridge, 2002, bls. 37-

53. 
19 Sjá Payling, Catherine, „Memory Regained“ 
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seinni tíð gert út á þekkta rithöfunda og skáld sem tengjast staðnum, náð þar með 

einhvers konar yfirráðum yfir minningu þeirra og nýtt hana í eigin þágu. Það sem 

dregur fram breytingar á því hvernig litið er á bókmenntir, rithöfunda og skáld sem 

uppsprettu í ferðaþjónustu og jafnframt möguleika til þess að endurskapa ímynd staða 

eru ekki eingöngu fjölgun slíkra safna hérlendis og erlendis eins og síðar verður vikið 

að heldur afstaða yfirvalda gagnvart stofnun slíkra safna. Til þess að bregða ljósi á 

breytta afstöðu yfirvalda hér á landi er vert að greina stuttlega frá rithöfundasafni sem 

aldrei varð að veruleika. 

1.1 Þingholtsstræti 33 rithöfundasafnið sem aldrei varð 

Skýrasta dæmið um efasemdir um ávinning þess að koma að stofnun rithöfundasafns 

á fyrstu áratugum síðustu aldar hér á landi er að finna í svari borgaryfirvalda í 

Reykjavík til erfingja Þorsteins Erlingssonar (1858-1914) ljóðskálds. Árið 1961, ári 

eftir andlát ekkju skáldsins Guðrúnar J. Erlings, buðu börn hjónanna Reykjavíkurborg 

hús Þorsteins að Þingholtsstræti 33 í Reykjavík til eignar ásamt innbúi gegn því að 

reka þar safn og varðveita með þeim hætti minningu skáldsins. 20  Bréf erfingja 

skáldsins inniheldur lýsingu á þeim skyldum sem Reykjavíkurborg mundi skuldbinda 

sig til að rækja ef tekið yrði við gjöfinni.21 Fyrst og fremst er þar um að ræða kvaðir 

um að standa að rekstri safnsins. Í umsögn fulltrúa Reykjavíkurborgar kemur skýrt 

fram að hann telur engan sérstakan hag í því fyrir borgina að þiggja gjöf erfingja 

Þorsteins.  

...tel ég ekki ráðlegt að farið verði út á þá braut, að taka við gjöf, sem 

bindur bæjarsjóði greiðsluskyldu um kr. 400.000.00 a.m.k. þeirrar 

                                                 

20 Sbr. Guðrún Stefánsdóttir, „Frú Guðrún J. Erlings“, í Nýtt Kvennablað, 21. árg, 7. tbl., 1960, bls. 3, 

sótt 9. janúar 2014 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=334300&pageId=5259764&lang=is&q=%DEingholtsstr%E6t

i%20333, Timarit.is.  
21 Sjá Svanhildur Þorsteinsdóttir, Erlingur Þorsteinsson og Þorsteinn Brynjólfsson til Bæjarstjórnar 

Reykjavíkur, 29. nóvember 1961, Borgarskjalasafn, skrifstofa borgarstjóra, málasafn Árbæjarsafns 

1960-1976 aðfanganúmer F. 205.  
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skyldu að halda um alla framtíð uppi rekstri slíks safns, sem hér hefur 

verið lýst að framan.22 

Í umsögninni er ekki lýst fullkominni andstöðu við 

hugmyndina um safn í húsi skáldsins því í lok hennar 

er stungið upp á þeim möguleika að veita þeim styrk 

sem mögulega gætu haft áhuga á því að stofna til 

safnsins.23 Guðmundur G. Hagalín rithöfundur skrifar 

um hugmynd erfingja Þorsteins og Guðrúnar og má í 

orðum hans greina einlægan áhuga á því að 

Þingholtsstræti 33 verði til minningar um hjónin, 

framlag Þorsteins til íslenskra bókmennta og þeirra 

hjóna til dýraverndar. Þau áhrif sem jafnan eru 

mögnuð upp á rithöfundasöfnum og felast í nálægð 

rithöfundarins sem sett er fram eða á svið með ýmsu móti í framsetningu 

sýningargripa, koma einnig fyrir í texta Guðmundar og minna á hlutverk 

rithöfundasafna í ræktun minninga um tiltekna einstaklinga sem þykja hafa skipt 

menningarsögulegu máli.  

Nú munu börn þeirra, frú Svanhildur skáldkona og Erlingur læknir, 

sem bæði meta meira en nokkur hundruð þúsundir króna, ræktarsemina 

og þakkarskylduna við foreldra sína, hafa ákveðið að bjóða höfuðstað 

Íslands bústað þeirra við Þingholtsstræti, með öllu innanstokks, eins á 

sig kominn og hjónin hefðu skroppið austur í Tungufell eða Fljótshlíð 

til að vitja vina og minningabundinnar fegurðar.24 

Niðurstaða í máli húss Þorsteins og Guðrúnar J. Erlings ber vott um áherslur 

Reykjavíkurborgar í málefnum menningarstofnanna á tímabilinu en um sömu mundir 

voru mikilvægar ákvarðanir teknar varðandi minjavörslu í borginni. Árið 1954, sjö 

                                                 

22 „Persónuleg viðhorf varðandi tilboð um, að bænum verði gefið hús Þorsteins Erlingssonar“, 20. júní 

1961, Borgarskjalasafn, skrifstofa borgarstjóra, málasafn Árbæjarsafns 1960-1976 aðfanganúmer F. 

205.  
23 Sjá sömu heimild.  
24 Guðmundur Gíslason Hagalín, „Vinur manna og dýra, frú Guðrún J. Erlingsson, í Dýraverndarinn, 

47. árg. 3. tbl., 1961, bls. 38, sótt 9. janúar 2014 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=316343&pageId=4949134&lang=is&q=%DEingholtsstr%E6t

i%2033, Timarit.is.  

Mynd 1: Þingholtsstræti 33 hús 

Þorsteins Erlingssonar skálds er eitt 

þeirra rithöfundasafna sem aldrei 

varð að veruleika 
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árum áður en boð um að stofnun rithöfundasafns að Þingholtsstræti 33 barst 

borgaryfirvöldum, hafði Lárus Sigurbjörnsson verið skipaður fyrstur manna í stöðu 

forstöðumanns nýstofnaðs Minjasafns Reykjavíkur.25 Minjavarsla í höfuðborginni var 

að taka á sig mynd og hugmyndir um aðrar tegundir safna áttu ekki upp á pallborðið. 

Hvorki borgaryfirvöld né aðrir virðast hafa búið yfir nægilega miklum áhuga eða 

sannfæringu um að menningarstofnun af þessu tagi ætti sérstakt erindi. Norðan heiða 

varð þróunin önnur enda státar Akureyrarbær eitt sveitarfélaga hér á landi af þremur 

svokölluðum skáldahúsum og elsta starfrækta rithöfundasafni landsins, fyrrnefndu 

Nonnahúsi.  

 Sigurhæðir hús Matthíasar Jochumssonar (1835-1920) er annað skáldahúsið af 

þremur á Akureyri. Árið 1958 var Matthíasarfélagið stofnað en megin markmið þess 

var að festa kaup á húsi Matthíasar, Sigurhæðum, við Eyrarlandsveg 3 og opna 

almenningi.26 Það var gert um þrjátíu árum síðar eða árið 1995.27 Fjörtíu árum eftir að 

Nonnahús var formlega opnað eða árið 2007 afhenti Zontaklúbburinn Akureyrarbæ 

húsið til eignar en frá árinu 2011 hefur Minjasafn Akureyrar séð um faglegan rekstur 

þess.28 Það er ekki fyrr en Akureyrarbæ er ánafnað húsi Davíðs Stefánssonar (1895-

1964) að bæjaryfirvöld taka það verkefni að sér að opna almenningi aðgang að 

skáldahúsi í bænum. Það var gert aðeins ári eftir andlát Davíðs eða árið 1965. Skýran 

vilja Akureyrarbæjar til þess að opna safn á heimili Davíðs má skoða í ljósi sterkrar 

stöðu skáldsins á Akureyri.  

 Upp úr aldamótunum 2000 og allt fram til dagsins í dag má greina mikinn 

áhuga á menningarverkefnum sem lúta sérstaklega að bókmenntum og jafnframt 

meðvitund um áhrifamátt þeirra í sköpun áfangastaða og markaðssetningu þeirra. 

Vitundin um að bókmenntir, rithöfunda og skáld megi hagnýta í menningartengdri 

                                                 

25 Sjá Borgarskjalasafn, skrifstofa borgarstjóra, málasafn Árbæjarsafns 1960-1976 aðfanganúmer F. 

205.  
26 Matthíasarfélagið á Akureyri 16 1936 – 1981, Héraðskjalasafn Akureyrar. 
27 Sjá „Sigurhæðir opnaðar á ný“ í Dagur, 133. tbl, 14. júlí 1995, bls. 1, sótt 10. janúar 2014 af 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=209721&lang=gl, Tímarit.is.  
28 Marta Guðrún Jóhannesdóttir, „Skáldahúsin á Akureyri“, svar við tölvupósti höfundar frá Haraldi 

Þór Egilssyni safnstjóra Minjasafns Akureyrar, 13. janúar 2014.  
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ferðaþjónustu birtist víða.29 Harald Hendrix vitnar til rannsókna sem sýna að veruleg 

fjölgun varð á rithöfundasöfnum þegar líða tók að aldamótunum 2000. Árið 1972 

voru 145 staðir tileinkaðir minningu skálda og rithöfunda víðs vegar um Evrópu en 

árið 2007 voru slíkir staðir orðnir 203 talsins ef aðeins er tekið tillit til fjölgunar slíkra 

staða í Frakklandi.30 Sams konar aukning hefur orðið á Ítalíu og víðar um Evrópu eins 

og Hendrix bendir á.31 Þróunin hér á landi helst í hendur við þá sem greina má í 

Evrópu. Eins og áður sagði voru þær stofnanir hérlendis sem venja er að telja til 

rithöfundasafna formlega opnaðar á árabilinu 1998-2006 en á meðal þeirra eru t.a.m. 

Snorrastofa (1998), Gljúfrasteinn (2004) og Þórbergssetur (2006). Setja má víðtækan 

stuðning við söfn af þessu tagi í samhengi þeirra menningarpólitísku áherslna sem 

einkenndu stefnu stjórnvalda hér á landi á árunum 1990-2009 og snerta söfn og aðra 

menningarstarfsemi eins og rakið hefur verið í skrifum um efnið á undanförnum 

árum.32 Þessar breytingar fylgja þeim áherslum sem settar voru í menningarmálum í 

Bandaríkjunum og Bretlandi í tíð Reagans og Thatchers svo og víðs vegar um Evrópu 

á níunda áratugnum og fram yfir aldamótin 2000.33 Í stjórnartíð þeirra Reagans og 

Thatchers varð grundvallarbreyting á afstöðu ríkisvaldsins til menningarmála sem 

markast fyrst og fremst af hugmyndafræði nýfrjálshyggju. Sams konar þróun má 

greina hér á landi í stjórnartíð Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks árin 1995-2007. 

Skýrslan „Menningartengd ferðaþjónusta“ er gjarnan tekin sem dæmi um 

                                                 

29 Þessi vitund birtist m.a. í fyrirlestrum þeirra sem tóku þátt í málþinginu Literary Routes and 

Roots/Ferðast á slóðum bókmennta - um bókmenntir og ferðaþjónustu, málþing á vegum samstarfsnets 

norrænna rithöfunda- og tónskáldasafna, Iðnó, Reykjavík, 11. september 2013, sjá nánar á heimasíðu 

málþingsins http://lmisland2013.wordpress.com/2013/08/29/opid-malthing-11-sept-open-

symposium11th-sep/ 
30 Sjá Hendrix, Harald, „Writers´ Houses as Media of Expression and Remembrance“, í Writers´ 

Houses and the Making of Memory, Harald Hendrix ritstjóri, Routledge, London og New York, 2010, 

bls. 1-11, hér bls. 1-2. 
31 Sama heimild, bls. 2. 
32 Sjá m.a. Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir, „Menningararfur með strípur – varðveisla eða miðlun?“, í 

Ritið Tímarit Hugvísindastofnunar Háskóla Íslands, 8. árg., 1. tbl., 2008, bls. 7-32; Heiða Björk 

Árnadóttir og Sigurjón B. Hafsteinsson, „Menningarstefna og fagurfræði“, [rafræn útgáfa], í 

Rannsóknir í félagsvísindum XI. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2010, Helga Ólafs og Hulda Proppé 

ritstjórar, Háskóli Íslands, Reykjavík, 2010, bls. 276-284, sótt 11. janúar 2014 

http://hdl.handle.net/1946/6840; Loftur Atli Eiríksson, „Menningarvæðing viðskiptalífsins“ í Ritið 

Tímarit Hugvísindastofnunar Háskóla Íslands, 10. árg., 1. tbl., 2010, bls. 59-82; Sigurjón Baldur 

Hafsteinsson og Heiða Björk Árnadóttir, „Etnógrafísk endurnýjun íslenskra safna“, í Árbók Hins 

íslenzka fornleifafélags, 2014, bls. 91-112.  
33 Sjá m.a. Wu, Chin-tao, Privatising Culture, Verso, London og New York, 2002, bls. 2; Walsh, Kevin, 

The Representation of the Past: Museums and Heritage in the Post-modern World, Routledge, London 

og New York, 1992. 
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stefnuyfirlýsingu þáverandi stjórnvalda á sviði menningarmála.34 Í skýrslunni er að 

finna þræði sem tengja má við grunngildi nýfrjálshyggju á borð við þá sem miða að 

því að takmarka afskipti ríkisins og ýta undir verkefni sem byggja á 

einstaklingsframtakinu en í skýrslunni segir m.a.: „Mikilsvert er að tryggja sem mest 

svigrúm og frelsi þeim, sem áhuga hafa á að standa að uppbyggingu og rekstri 

safna.“35 Stefna var tekin í þessa átt m.a. í gegnum sérstaka styrki sem stofnað var til í 

gegnum menningarsamninga ríkis og sveitarfélaga og gerðu þeim sem stóðu að slíkri 

uppbyggingu á safna- og menningarsviðinu kleift að hefja rekstur. Efni skýrslunnar 

ber einnig vott um vilja stjórnvalda til þess að tengja saman markaðssetningu svæða 

og uppbyggingu afþreyingar á menningarsviðinu eins og síðar verður vikið að. Í sömu 

skýrslu er lögð áhersla á bókmenntir og bókmenntaarfinn sem eitt megin sérkenni 

íslenskrar menningar. Í skýrslunni vísar bókmenntaarfurinn til bókmenntaiðkunar 

miðalda s.s. eins og Íslendingasagnanna og þeirra miðaldabókmennta sem hér 

varðveittust, og er hann talinn njóta sérstöðu í samhengi heimsbókmenntanna. 

Frásagnartækni Íslendingasagna er einstæð í bókmenntasögu heimsins 

og ber vitni því samfélagi sem hana fóstraði. Viðhorf Íslendinga til 

sagnfræði á miðöldum njóta alþjóðlegrar viðurkenningar og 

sagnfræðirit þeirra eru einstæð.36 

Snorrastofa í Reykholti og Njálusýningin á Hvolsvelli ásamt fleiri verkefnum vítt og 

breitt um landið sem byggja á Íslendingasögunum, styðja þá skoðun að skýrslan hafi 

haft veruleg áhrif á þá þróun sem hér er lýst.  

Víðar er að finna sérstaka áherslu á bókmenntir og íslenska tungu í sömu 

skýrslu en sams konar tilhneigingu til þess að draga sérstaklega fram þessa þætti gætti 

víða m.a. í skýrslu nefndar um ímynd Íslands frá árinu 2008.37 Þessa áherslu má skoða 

í ljósi hnattvæðingar (e. globalization) sem felur í sér tilhneigingu til aðgreiningar þ.e. 

að byggja á því sem talin eru sérkenni þjóða s.s. eins og tungumáli eða 

bókmenntahefð og skapa þá um leið samkeppnishæfni eins og skýrt kemur fram í 

                                                 

34 Sbr. Heiða Björk Árnadóttir og Sigurjón B. Hafsteinsson, „Menningarstefna og fagurfræði, bls. 278. 
35 Tómas I. Olrich, Menningartengd ferðaþjónusta, Samgönguráðuneyti, Reykjavík, 2001, bls. 30.  
36 Tómas Ingi Olrich, Menningartengd ferðaþjónusta, bls. 20.  
37 Skýrsla nefndar um ímynd Íslands, Reykjavík, forsætisráðuneyti, 2004, sótt 8. janúar 2014 

http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/Forsaetisr_arsskyrsla_END2.pdf, sjá einkum bls. 12.  
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ímyndarskýrslunni.38 Samhliða þessum mikla áhuga stjórnvalda og hins opinbera á 

bókmenntaarfinum jókst hagnýting hans. Bókmenntir í ólíku formi, frá textum í 

landslagi sveita og borgar til einkarýmis rithöfunda, urðu mikilvægt stef í 

markaðssetningu svæða og uppbyggingu afþreyingar á menningarsviðinu, eins og það 

er orðað í skýrslunni Menningartengd ferðaþjónusta.39  Eins og tilvitnunin hér að 

neðan er til vitnis um var í sömu skýrslu sérstakri velþóknun lýst á rithöfundasöfnum.  

Þótt sérhæfingar minjasafna hafi ekki mikið gætt, hefur þeim söfnum 

fjölgað, einkum á síðari árum, sem beina athygli ferðamannsins að 

sérgreindum verkefnum. Sem dæmi um mjög sérhæft safn, sem gerir út 

á vel afmarkaðan menningaráhuga, má nefna Nonnasafnið á Akureyri. 

Þangað leggur mikill fjöldi ferðamanna leið sína í þeim tilgangi að sjá 

æskuheimili Jóns Sveinssonar, sem er einn af víðlesnustu rithöfundum 

þjóðarinnar. Áhugi á Nonnasafni verður því ekki skilinn frá áhuga á 

íslenskum bókmenntum og viðvarandi útgáfustarfsemi erlendis á 

verkum hans.40 

Árið 2013 var stofnað til tveggja nýrra verkefna á þessu sérhæfða sviði þ.e. sem snýr 

sérstaklega að íslenskum bókmenntum og rithöfundum. Í Grindavík var 

Guðbergsstofa opnuð á Sjómannadaginn sunnudaginn 2. júní árið 2013 og sama ár 

Kvennabókastofa á Eyrarbakka sem er ætlað að vekja athygli á kvenhöfundum en 

konur hafa ekki verið sýnilegar á rithöfundasöfnum hér á landi sem öll snúast um ævi 

og feril karlhöfunda ef undanskilin er sýning um rithöfundinn og flakkarann Önnu frá 

Moldnúpi í veitingasal hótelsins að Moldnúpi.41  

Áhrif þeirrar stefnu sem birtist í skýrslunni Menningartengd ferðaþjónusta eru 

enn greinanleg og hafa á undanförnum árum, ekki hvað síst í umfjöllun um hagræn 

áhrif lista og menningar, færst í aukana. Bókmenntir eins og aðrar myndir listrænnar 

sköpunar hafa skapað sveitarfélögum tækifæri, verðmæti bæði í samhengi 

menningarlegs auðmagns og efnahagslegs. Það er því ekki að undra að 

                                                 

38 Sjá Rectanus, Mark W., „Globalization: Incorporating the Museum“, í A Companion to Museum 

Studies, Sharon Macdonald ritstjóri, Wiley-Blackwell, Oxford, 2011, bls. 381-397, hér bls. 382.; 

Skýrsla nefndar um ímynd Íslands, bls. 12. 
39 Tómas Ingi Olrich, Menningartengd ferðaþjónusta, bls. 30. 
40 Tómas Ingi Olrich, Menningartengd ferðaþjónusta, bls. 29. 
41 Sjá nánar um sýningu á ævi og verkum Önnu frá Moldnúpi á heimasíðu hótelsins 

http://www.simnet.is/moldnupur/veitingahus.htm.  
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menningarstefna sveitarfélaga taki mið af þessu eins og má m.a. sjá í stefnuskrá 

Samfylkingarinnar á Akureyri fyrir sveitarstjórnarkosningar árið 2010.  

Efla ber skáldasöfnin með það að markmiðið að þau hljóti sömu stöðu 

og önnur slík söfn á landinu. Markaðssetja skal Akureyri sem „bæ 

skáldanna” og nýta skáldahúsin betur.42 

Árið 2003 birtist niðurstaða rannsóknar sem Watkins og Herbert gerðu á 

menningarstefnu, markaðssetningu og sköpun áfangastaðar í Swansea, Wales þar sem 

ljóðskáldið Dylan Thomas lék lykilhlutverk í endursköpun staðarins og uppbyggingu 

ferðaþjónustu á svæðinu.43 Rannsóknin leiddi í ljós að með því að gera út á Thomas 

sem vörumerki (e. brand) staðarins var hann „iðnvæddur“ eins og Watkins og Herbert 

orða það.44 Dylan Thomas er og varð, eins og fjölmargir aðrir í hans stétt, mikilvægt 

tæki í sköpun menningartengdrar ferðaþjónustu, samfélagið hagnaðist í 

efnahagslegum skilningi á persónu hans. Þeir sem komu að menningarstefnu 

bæjarfélagsins áttuðu sig á efnahagslegum möguleikum sem fólgnir eru í skáldinu 

fyrir staðinn en einnig að erfitt gæti verið að vinna með umdeilt skáld á borð við 

Thomas.45 Watson og Herbert benda á í rannsókn sinni að á Bretlandi er ferðaþjónusta 

sem byggir á bókmenntum, eða það sem ég hef hér á undan kallað bókmenntatengda 

ferðaþjónustu, sívaxandi hluti ferðaþjónustunnar og  gefur þar að auki vel af sér.46 

Víða sér þess merki að bókmenntir, rithöfundar, skáld og verk þeirra, leiki stórt 

hlutverk í nýsköpun á sviði ferðaþjónustu. Dæmin sem hér hafa verið tekin vitna um 

þetta en á málþingi sem haldið var um ferðaþjónustu og bókmenntir þann 11. 

september árið 2013 á vegum samstarfsnets norrænna rithöfunda- og tónskáldasafna 

mátti greina mikla áherslu á þátt bókmennta í ferðaþjónustu í nágrannalöndunum.47 

                                                 

42 Stefnuskrá Samfylkingarinnar á Akureyri 2010, sótt 9. janúar 2014 http://xsakureyri.is/stefnuskrain-

2010/ 
43 Sjá Watkins, Helen og David Herbert, „Cultural Policy and Place Promotion: Swansea and Dylan 

Thomas“. 
44 Sama heimild, bls. 257. 
45 Watkins, Helen og David Herbert, „Cultural Policy and Place Promotion: Swansea and Dylan 

Thomas“, bls. 263. 
46 Sama heimild, bls. 258. 
47 Sjá Literary Routes and Roots/Ferðast á slóðum bókmennta - um bókmenntir og ferðaþjónustu, 

málþing á vegum samstarfsnets norrænna rithöfunda- og tónskáldasafna, Iðnó, Reykjavík, 11. 

september 2013, sjá nánar á heimasíðu málþingsins 

http://lmisland2013.wordpress.com/2013/08/29/opid-malthing-11-sept-open-symposium11th-sep/ 
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Bæir og borgir hafa „lagt undir sig“ rithöfunda og skáld rétt eins og Swansea hefur 

lagt undir sig Dylan Thomas, Bloomsbury Virginiu Woolf og Vimmerby Astrid 

Lindgren sem dæmi. Um leið tekur hið sameiginlega minni (e. collective memory) 

nýja stefnu, það sem er sýnilegt mótar og endurmótar hugmyndir fólks um staðinn.48 

Rithöfundar verða þar með að vörumerki í menningarstefnu og efnahagslegri þróun 

bæjanna á sams konar hátt og kæstur hákarl varð hluti af markaðssetningu Glitnis 

banka þegar bankinn hélt inn á erlendan markað.49 

Áður var nefnt að efni skýrslunnar um menningartengda ferðaþjónustu bæri 

vott um vilja stjórnvalda til þess að tengja saman markaðssetningu svæða og 

uppbyggingu afþreyingar á menningarsviðinu en eins og fram kemur í skýrslunni þá:  

er mikilvægt að uppbygging safna taki tillit til heildarmarkaðssetningar 

héraða eftir því sem kostur er. Er að því leyti brýnt að tengja saman 

markaðssetningu svæða og uppbyggingu afþreyingar, ekki síst á 

menningarsviðinu.50 

Þessi áhersla felur í sér aukna kröfu um að gera svæði, sveitarfélög eða stærri svæði 

aðlaðandi fyrir ferðamenn og auka framboð á menningu í dreifðari byggðum 

landsins.51 Hugmyndin um safn sem mikilvægan áningarstað ferðamanna hefur haft 

mikil áhrif á stefnu og starfsemi safna undanfarna áratugi og helst í hendur við 

ofangreinda stefnu hins opinbera í menningarmálum. 52  Í greininni, „Sköpun 

áfangastaðar“, um rannsóknarverkefni Gunnars Þórs Jóhannessonar, Katrínar Önnu 

Lund og Guðrúnar Þóru Gunnarsdóttur þar sem þróun ferðaþjónustu á Ströndum er 

gerð skil, kemur m.a. fram að: „Um miðbik tíunda áratugarins var farið að huga að 

                                                 

48 Watts, Linda S., „Reflecting Absence or Presence? Public Space and Historical Memory at Ground 

Zero“, í Space and Culture, vol. 12, no. 4, 2009, bls. 412-418; Halbwachs, Maurice, On Collective 

Memory, Lewis A. Coser þýddi, University of Chicago Press, Chicago, 1992.  
49 Þetta kemur m.a. fram í erindi Kristins Schram, „Að innbyrða útrásina“ [rafræn útgáfa], í Rannsóknir 

í félagsvísindum X. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2009, Gunnar Þór Jóhannesson og Helga 

Björnsdóttir ritstjórar, Reykjavík, Háskóli Íslands, 2009, bls. 875-885, sótt 17. janúar 2014 

http://hdl.handle.net/1946/7600 
50 Tómas Ingi Olrich, Menningartengd ferðaþjónusta, bls. 30. 
51 Sjá Arnar Árnason og Sigurjón Baldur Hafsteinsson, „Menningarhús tilfinninganna“ [rafræn útgáfa], 

í Rannsóknir í félagsvísindum XII. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2011, Ása Guðný Ásgeirsdóttir, 

Helga Björnsdóttir og Helga Ólafs ritstjórar, Reykjavík, Háskóli Íslands, 2011, bls. 57-63, sótt 11. 

janúar 2014 http://hdl.handle.net/1946/10259 
52 Sjá t.d. Appleton, Josie „Museums for 'The People'?“, í Museums and Their Communities, Sheila 

Watson ritstjóri, Routledge, London,  2007, bls. 114-127 og Graburn, Nelson, „A Quest for Identity“, í 

Museums and Their Communities, Sheila Watson ritstjóri, Routledge, London, 2007, bls. 127-133. 



 
26 

ferðaþjónustu sem leið til nýsköpunar 

og styrkingar byggðar á kerfisbundinn 

hátt.“ 53  Við þetta má bæta að 

ferðaþjónustan, ekki síst sú sem tengist 

menningu, gegnir sams konar hlutverki 

í stærri borgum eins og Reykjavík 

bókmenntaborg UNESCO er ágætt 

dæmi um ásamt fleiri borgum sem tekið 

hafa á sig breytta mynd í gegnum 

bókmenntir eða aðra menningartengda 

þætti. 54  En höfuðborgin Reykjavík er 

ekki eina sveitar- eða bæjarfélagið á 

landinu sem fjárfest hefur í 

bókmenntarfinum og lagt bæði vinnu og fé í fjölbreytt verkefni sem öll hverfast um 

bókmenntir, rithöfunda, texta, sögustaði o.s.frv. Nú geta ferðamenn rakið slóð 

rithöfunda hringinn í kringum landið ásamt því að upplifa höfuðborgina Reykjavík í 

gegnum texta, veru og vitund rithöfunda og sköpunarverka þeirra. Sem dæmi má 

nefna þau fjölmörgu verkefni sem komið hefur verið á í tengslum við Reykjavík 

bókmenntaborg, skilti á húsum, textar í gangstéttum og snjallforrit sem leiðir notendur 

um bókmenntir í borgarlandslaginu.  

Í skýrslunni Reykjavík bókmenntaborg UNESCO, sem unnin var í tengslum við 

útnefninguna, eru hús sem kennd eru við skáld og rithöfunda í höfuðborginni nefnd 

m.a. Gunnarshús við Dyngjuveg en athygli vekur að Reykjavík teygir anga sína út 

fyrir borgina og hefur Gljúfrastein hús Halldórs Laxness og Auðar Sveinsdóttur með í 

                                                 

53 Gunnar Þór Jóhannesson, Katrín Anna Lund og Guðrún Þóra Gunnarsdóttir, „Sköpun 

áfangastaðar“ [rafræn útgáfa], í Rannsóknir í félagsvísindum XII:Viðskipstafræðideild. Erindi flutt á 

ráðstefnu í október 2011, Ingjaldur Hannibalsson ritstjóri, Reykjavík, Háskóli Íslands, 2011, bls. 132-

139, hér bls. 133, sótt 11. janúar 2014 http://hdl.handle.net/1946/10259  
54 Sjá t.d. umfjöllun um bókmenntagöngur í höfuðborgum og ríka áherslu á hagnýtingu menningararfs 

og menningarlegs minnis í borgum í grein Plate, Liedeke, „Walking in Virginia Woolf´s Footsteps: 

Performing Cultural Memory“, í European Journal of Cultural Studies, vol. 9, no. 1, 2006, bls. 100-

120.  

Mynd 2: Bókmenntir í borgarlandslaginu. Adlon, 

Langibar, Ungverjaland eða Sóðabar við Aðalstræti 6-8 

í Reykjavík bókmenntaborg UNESCO. 
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upptalningunni.55 Ljóst er að skýrsluhöfundar sjá fyrir sér möguleika á að stofnað 

verði til rithöfundasafna í borginni og er Gröndalshús, hús Benedikts Gröndals, nefnt 

en samkvæmt skýrslunni er óljóst hvert hlutverk hússins verður.56 Kúvending hefur 

þar með orðið frá því borgaryfirvöld í Reykjavík tóku þá ákvörðun að þiggja ekki gjöf 

barna Þorsteins Erlingssonar skálds og koma á fót safni sem hefði orðið fyrsta 

rithöfundasafnið í höfuðborginni Reykjavík, sem enn á ekkert slíkt safn.  

Eins og hér hefur verið rakið eru rithöfundasöfn og annars konar framtak sem byggir á 

bókmenntum þétt ofin í vef ferðaiðnaðar. Þetta kallar á einföldun, einfaldar myndir 

eru settar ofar flóknum marglaga myndum af rithöfundinum, lífi hans og verkum. 

Þannig verkar markaðshagkerfið á þessa minnisvarða sem hafa yfir sér blæ upphefðar 

enda tengdir þeirri listgrein sem nýtur hvað mestrar virðingar eins og fyrrnefndar 

skýrslur, Menningartengd ferðaþjónusta og skýrsla nefndar um ímynd Íslands, draga 

fram og telja til helsta sérkennis íslenskrar menningar. Bókmenntirnar hafa  ekki síður 

en söfn reynst mikilvægt stjórntæki í t.a.m. sköpun og myndun þjóðarímyndar og –

einingar.57 Eitt áhugaverðasta verkefni íslenskra stjórnvalda á sviði rithöfundasafna 

                                                 

55 Sjá Auður Rán Þorgeirsdóttir og Kristín Viðarsdóttir, Reykjavík bókmenntaborg UNESCO, 

Menningar- og ferðamálasvið Reykjavíkur, Reykjavík,  2011, bls. 68. 
56 Sama heimild, bls. 69 

Mynd 3: Hluti kynningarefnis sem unnið var af Gagarín í tilefni þess að Ísland var heiðursgestur 

bókamessunnar í Frankfurt árið 2011. 
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eru kaup ríkisins á Gljúfrasteini heimili Nóbelskáldsins Halldórs Laxness og 

eiginkonu hans Auðar Sveinsdóttur á aldarafmæli skáldsins árið 2002. Þessi kaup 

bregða skýru ljósi á fagurfræði hins opinbera og ríkjandi menningarástand um og eftir 

aldamótin 2000.  

1.2 Gljúfrasteinn, heimili í þjóðareign 

Rithöfundasafnið Gljúfrasteinn sker sig úr í samanburði við önnur rithöfundasöfn sem 

hér hafa verið nefnd. Það er eina safn sinnar tegundar hér á landi sem telst til 

ríkisstofnunar en stofnað var til þess árið 2002 að frumkvæði þáverandi 

forsætisráðherra Davíðs Oddssonar og eiganda Gljúfrasteins ekkju Nóbelskáldsins 

Auði Sveinsdóttur.58 Sagan á bakvið það hvernig hús Halldórs Laxness og Auðar 

Sveinsdóttur komst í eigu ríkisins er áhugaverð og endurspeglar áherslur sem greina 

má í menningarstefnu stjórnvalda og áður hefur verið vikið að. 

 Í nýlegri grein Njarðar Sigurjónssonar segir hann menningarstefnu vera „í 

hvað þrengstri merkingu svar við spurningunni hvers konar menningarstarfsemi sé rétt 

að styðja með almannafé eða hvað það sé í ,,menningararfi“ og í listum sem skipti 

mestu máli að mati þeirra sem ráða.“59 Þessi skilgreining á sérstaklega vel við þegar 

saga Gljúfrasteins er skoðuð. Þrátt fyrir að aðeins séu tólf ár frá því að íslenska ríkið 

eignaðist húsið Gljúfrastein ásamt innbúi og tíu ár frá því húsið var opnað almenningi 

hefur saga tilurðar safnsins yfir sér goðsagnakenndan blæ. Það er ekki síst vegna þess 

að í sköpunarsögu safnsins leikur Davíð Oddsson, einn umdeildasti stjórnmálamaður 

20. aldar, stórt hlutverk en fyrst var tilkynnt um kaup ríkisins á húsi Nóbelskáldsins í 

áramótaræðu hans áramótin 2001-2002. 60  Litið hefur verið á kaup ríkisins á 

Gljúfrasteini húsi erfingja Halldórs Laxness sem „táknræna staðfestingu á eignarhaldi 

                                                                                                                                            

57 Sjá t.d. Jón Karl Helgason, Ódáinsakur; Bennett, Tony, The Birth of the Museum: History, Theory, 

Politics, Routledge, London og New York, 1995.  
58 Fyrirtækjaskrá, Reykjavík, Ríkisskattstjóri, 2014, sótt 14. janúar 2014 

https://www.rsk.is/fyrirtaekjaskra/leit/kennitala/6508043760 
59 Njörður Sigurjónsson, „Íslensk menningarstefna“ [rafræn útgáfa], í Stjórnmál og stjórnsýsla, 9. árg. 

2. tbl., 2013, bls. 455-472, hér bls. 460, sótt 1. febrúar 2014 

http://dx.doi.org/10.13177/irpa.a.2013.9.2.10 
60 Davíð Oddsson, „Bjartsýni og þor beittustu vopnin gegn erfiðleikum“ í Morgunblaðið 3. janúar 2002, 

sótt 23. janúar 2014 http://www.mbl.is/greinasafn/grein/645181/ 
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þjóðarinnar á skáldinu“61 Freistandi er að líta svo á að kaupin hafi ekki eingöngu haft 

það markmið  að tryggja þjóðinni eignarhald yfir heimili skáldsins og um leið því 

sjálfu heldur megi skoða þessi kaup sem birtingarmynd þeirrar fagurfræði sem 

ríkjandi var meðal stjórnvalda á upphafsárum nýrrar aldar og þeirrar menningarstefnu 

sem þá hafði fest sig í sessi. Kaupin eru einstök þegar litið er til tilurðar 

rithöfundasafna hér á landi og staðfesta að í þeim megi greina menningarlegt gildi 

höfundarins og stöðu hans innan bókmenntalegs stigveldis, kanónunnar, sem er að 

verki þegar ákvarðanir eru teknar um hvers eða hverra skal minnast. 

 John Street hefur greint þess konar ferli þ.e. að ákvarðanir um 

menningarstefnu búi yfir fagurfræðilegri vídd eins og Street orðar það.62 Eins og áður 

kom fram felur menningarstefna í þrengsta skilningi þess orðs í sér mat þeirra sem 

ráða, sem rekja má til ákvarðana um hvað skjal njóta opinbers stuðnings og hvað ekki. 

Street heldur því fram að stjórnvöld á hverjum tíma réttlæti slíkt mat og ákvarðanir 

sínar með fagurfræðilegum rökum.63 Um leið og þáverandi forsætisráðherra tilkynnir 

þjóðinni um kaup ríkisins á Gljúfrasteini og að þar muni yfirvöld „leitast við að sýna 

minningu skáldsins nokkurn sóma“64 færir hann fagurfræðileg rök fyrir því að ríkið 

ætti að taka í fyrsta sinn það hlutverk að sér að koma á fót rithöfundasafni. 

En um eitt verður ekki deilt. Með sigrum sínum á ritvellinum, sem 

síðar færðu honum æðstu viðurkenningu sem rithöfundi getur hlotnast, 

efldi hann öðrum mönnum fremur sjálfsmynd og sjálfstraust þessarar 

þjóðar. Um hann var sagt, að hann hefði á sinni tíð verið lifandi 

stórveldisdraumur lítillar þjóðar.65 

Halldór Laxness er eftir allt saman eini hérlendi rithöfundurinn sem hlotið hefur 

helstu alþjóðlegu viðurkenningu sem rithöfundi getur hlotnast eins og Davíð orðar 

það og á þá við Nóbelsverðlaunin í bókmenntum, Nobelpriset i litteratur, sem 

                                                 

61 Jón Karl Helgason, Ódáinsakur, bls. 142.  
62 Street, John, „Aesthetics, Policy and the Politics of Popular Culture“, í European Journal of Cultural 

Studies, vol. 3, no. 1, 2000, bls. 27-43, bls. 28.  
63 Sbr. Street, John, „Aesthetics, Policy and the Politics of Popular Culture“, bls. 28; Heiða Björk 

Árnadóttir og Sigurjón B. Hafsteinsson, „Menningarstefna og fagurfræði“, bls. 276.  
64 Davíð Oddsson, „Bjartsýni og þor beittustu vopnin gegn erfiðleikum“, í Morgunblaðið 3. janúar 

2002, sótt 23. janúar 2014 http://www.mbl.is/greinasafn/grein/645181/ 
64 Davíð Oddsson, „Bjartsýni og þor beittustu vopnin gegn erfiðleikum“, í Morgunblaðið 3. janúar 

2002, sótt 23. janúar 2014 http://www.mbl.is/greinasafn/grein/645181/ 
65 Sama heimild. 



 
30 

Halldóri voru veitt árið 1955. Aldarafmæli Nóbelskáldsins var að renna upp og 

næstum hálf öld frá því Gullfoss lagði við bryggju með verðlaunahafann innanborðs, 

á því augnabliki í sögu þjóðarinnar brá svo við að ríkisstjórnin og þáverandi 

forsætisráðherra, „hið opinbera Ísland“, tók ekki á móti Halldóri eða fagnaði 

heimkomu Nóbelskáldsins.66 Með kaupum á Gljúfrasteini má því segja að skáldið hafi 

flust á milli flokka, úr því að vera minna metinn af stjórnvöldum yfir í að öðlast æðstu 

viðurkenningu þess, sem kallaði á að ríkið sæi til þess að halda minningu hans á lofti. 

En fleira má lesa út úr ákvörðun Davíðs Oddssonar og ríkisstjórnar hans sem með 

sérstakri eftirfylgni úr sínu ráðneyti, forsætisráðuneytinu, og safnið á fyrstu starfsárum 

sínum heyrði undir, sýndi að mikið var í húfi þegar stofnað var til fyrsta og eina 

rithöfundasafnsins af sjálfu ríkinu. Nafn Davíðs sjálfs yrði óhjákvæmilega tengt 

þessum viðburði og hans ríkisstjórnar minnst fyrir að tryggja íslensku þjóðinni 

eignarhald yfir húsi skáldsins. Eins og síðar kom fram þegar átök sköpuðust í kringum 

ritun ævisögu Halldórs Laxness var augljóslega mikið í húfi.67 Kapphlaupið um það 

hver gæti tryggt sér hlutdeild í því menningarlega auðmagni sem Nóbelskáldið býr 

yfir var hafið.68 Ásóknin eftir því að tengjast skáldinu og heimilinu sem þau Auður 

Sveinsdóttur skópu og varð að mikilvægri fyrirmynd á upphafsárum Lýðveldisins, 

nýju viðmiði í búsetu á Íslandi eins og greint verður frá í öðrum kafla þessarar 

ritgerðar, er enn til staðar eftir að Gljúfrasteinn komst í þjóðareigu.  

 Þegar saga safnsins Gljúfrasteins er rifjuð upp má ekki gleyma því að 

bæjaryfirvöld í Mosfellsbæ höfðu þegar árið 2001 hafið undirbúning að minnisvarða 

um skáldið í gamla skólahúsinu að Brúarlandi eða svokallað Laxnesssetur.69 Leiða má 

líkum að því að áætlanir Mosfellsbæjar hafi hvatt þáverandi stjórnvöld til þess að 

skoða möguleikann á því að eignast Gljúfrastein en niðurstaðan varð að endingu sú að 

ekkert varð af áformum um Laxnessetur í Brúarlandi. Árið 2004, í aðdraganda þess að 

                                                 

66 Halldór Guðmundsson, Halldór Laxness – ævisaga, Reykjavík, JPV, 2004, bls. 605. 
67 Hér á ég fyrst og fremst við þau átök sem sköpuðust í aðdraganda og kjölfar ritana ævisagna Halldórs 

Laxness, annars vegar ævisögu sem rituð var af Hannesi Hólmsteini Gissurarsyni og hins vegar af 

Halldóri Guðmundssyni rétt eftir að hundrað ára ártíð rithöfundarins var fagnað árið 2002. 
68 Sjá Bourdieu, P., Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, Richard Nice þýddi úr 

frönsku, Routledge, New York og London, 1984, (Upphaflega útgefið á frönsku árið 1979 undir 

titlinum La Distinction. Critique sociale du jugement).  
69 Sjá m.a. umfjöllun Morgunblaðsins um málið. „Laxnesssetur í Brúarlandi í bígerð“ í Morgunblaðið 

25. október 2001, sótt 28. febrúar http://www.mbl.is/greinasafn/grein/633272/ 
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Gljúfrasteinn opnaði eftir gagngerar endurbætur, undirrituðu þáverandi 

ráðuneytisstjóri forsætisráðuneytisins Ólafur Davíðsson og þáverandi bæjarstjóri 

Mosfellsbæjar Ragnheiður Ríkharðsdóttir samstarfssamning á milli Mosfellsbæjar og 

forsætisráðuneytisins varðandi starfsemi Gljúfrasteins.70 Í þessum samningi er gert ráð 

fyrir því að starfsemi Gljúfrasteins miði að því að „varðveita minningu Halldórs 

Laxness og byggja upp ferðamannstað í Mosfellsbæ.“ 71  Rithöfundasöfn eiga það 

mörg sameiginlegt að hafa það m.a. að markmiði að skapa tækifæri í ferðamennsku. 

Eins og aðrar tegundir safna eða safnatengdrar starfsemi búa þau einnig yfir 

möguleikum til þess að endurskapa ímynd svæða og sveitarfélaga, byggja upp 

jákvæðari staðarímynd og styrkja um leið sjálfsmynd íbúanna.72 Sheila Watson hefur 

rakið hvernig afar afmarkaðar menningarminjar, minningar og hefðir verða að 

auðlind73 nútímans.74 Þetta virðist bæði bæjaryfirvöldum í Mosfellsbæ og þáverandi 

stjórnvöldum hafa verið ljóst. En gera má ráð fyrir því að fleiri þættir hafi haft áhrif á 

þá ákvörðun að festa kaup á Gljúfrasteini og opna þar safn um Nóbelskáldið 

svokallaða. Með því gafst tækifæri til þess að skapa þjóðareiningu um Halldór 

Laxness sem nær allan sinn feril var umdeildur höfundur og gagnrýninn 

þjóðfélagsrýnir. Í orðum Davíðs Oddssonar má greina að rithöfundurinn Halldór 

Laxness var á leið í átt að einingu, „lifandi stórveldissdraumi lítillar þjóðar“ og til 

þess að tryggja sátt um skáldið var mikilvægt að tryggja þjóðinni stað þar sem hans 

yrði minnst.  

 Rithöfundasöfn eru eins og önnur söfn staðir minninga (fr. Lieux de mémoire) 

og sem slík skapa mörg þeirra tilfinningu fyrir einingu, þar hefur það sem sameinar 

                                                 

70 Sjá Samstarfssamningur á milli Mosfellsbæjar og forsætisráðuneytisins varðandi starfsemi 

Gljúfrasteins – húss skáldsins, 2. september 2004, afrit í safni Gljúfrasteins.  
71 Sjá Samstarfssamningur á milli Mosfellsbæjar og forsætisráðuneytisins varðandi starfsemi 

Gljúfrasteins – húss skáldsins, 2. september 2004, afrit í safni Gljúfrasteins. 
72 Sjá t.d. Watson, Sheila, „History Museums, Community Identities and a Sense of Place: Rewriting 

Histories“, í Museum Revolutions: How Museums Change and are Changed, Simon J. Knell, Suzanne 

Macleod og Sheila Watson ritstjórar, Routledge, London, New York, 2007, bls. 160-173. 
73 Þess má geta að í umræðunni um hagnýtingu menningararfs má einnig sjá orðið bjargráð notað á 

sama hátt ég nota hér orðið auðlind. Hugtakið virðist orðið merkingarþrungið í umræðu um hvers kyns 

nýtingu á sama hátt og t.d. orkunýting og verndarnýting Í ljósi þess að um raunverulegan hagnað er að 

ræða þar sem t.a.m. ákveðnir þættir sögu og menningar eru orðnir að útflutningsvöru; bókmenntir, 

lopapeysur o.s.frv. finnst mér við hæfi að notast við þessa þýðingu. 
74 Sjá Watson, Sheila, „History Museums, Community Identities and a Sense of Place: Rewriting 

Histories“, bls. 160-173. 
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verið dregið fram og því hagrætt  í þeim tilgangi að búa til sameiginlega minningu eða 

minni.75 En eins og hér hefur verið rakið eru rithöfundasöfn ekki eingöngu staðir til 

þess að minnast heldur til þess að kalla fram „hugmyndafræði þeirra sem breyttu þeim 

í minnisvarða.“76 

Eftir þessa yfirferð og áður en kastljósinu verður beint að rannsókninni á ævi og 

verkum Auðar Sveinsdóttur ásamt hlutverki hennar á Gljúfrasteini og hvernig safnið 

hyggst setja fram sögu hennar á safninu og í sýningu haustið 2014 er nauðsynlegt að 

skoða nánar einkenni rithöfundasafna. Hér verður fyrst og fremst einblínt á um hvers 

konar safnrými er að ræða, ferðalag þess frá einkarými til almenningsrýmis og í 

gegnum marglaga merkingarferla. Þá gefst tækifæri til að setja skrif Auðar 

Sveinsdóttur og Halldórs Laxness í samhengi við sköpun heimilisins Gljúfrasteins 

sem þjónaði ekki síður hlutverki „menningarseturs þjóðarinnar“77 en heimilis þeirra 

hjóna. Einnig verður hugað að þeirri kyrrstöðu sem oft einkennir rithöfundasöfn, 

hvernig þau hafa brugðist við breyttum veruleika safna, m.a. kröfum um að 

endurskilgreina og rýna í starfshætti sína, sem byggja á grunni 19. aldar safnsins. Að 

endingu verður leitast við að svara þeirri spurningu hvað dregur safngesti að 

rithöfundasöfnum, í hverju væntingar þeirra eru fólgnar, hvers er leitað og hvers má 

vænta af heimsókn á safn af þessari tegund.  

 

                                                 

75 Sjá Nora, Pierre, Lieux de mémoire. Realms of Memory: the Construction of the French Past, Arthur 

Goldhammer þýddi, Columbia University Press, New York, 1989.  
76 Hendrix, Harald „Writers´ Houses as Media of Expression and Remembrance“, bls. 5. Mín þýðing á: 

„...the ideologies of those who turned them into memorial sites.“ 
77 Sjá Guðný Dóra Gestsdóttir, „Hús skáldsins – formáli“, í Gljúfrasteinn – hús skáldsins, Símon Jón 

Jóhannsson ritstjóri, Vaka-Helgafell, Reykjavík, 2012, bls. 8.  
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2 Heimili rithöfunda, einkarými verður að almenningsrými 

Síðan hélt hann áfram með vaxandi styrk: Það sem ég segi er ekki satt? Hér? 

Í mínu eigin húsi? Hvað er þá satt má ég spyrja? Nei ef kalli einsog þú ætlar 

að fara að segja mér hvað sé satt og hvað sé ekki satt hér heima á mínu eigin 

einkaheimili, þá er áreiðanlega kominn tími til að sýslumaðurinn tali við þig 

fyrir réttinum, og það svo um munar, svo það fái að sýna sig hvert 

efnishyggjan leiðir einstaklínginn.78 

Áður en eiginleg umfjöllun um rými rithöfundasafna og flutning þeirra frá einkarými 

til almenningsrýmis hefst er nauðsynlegt að gera örstutta grein fyrir hugtakinu rými. 

Hér verður eingöngu stuðst við merkingu hugtaksins eins og það kemur fyrir í skrifum 

Bill Hillier og Kali Tzortzi um rýmiskerfi (e. space syntax) sem gerir ráð fyrir því að 

rými hafi áhrif á reynslu þeirra sem dvelja eða hreyfa sig í því, eins og safngesti innan 

rýmis safnsins. 79  Eitt rými samanstendur af mörgum rýmum sem gegna ólíkum 

hlutverkum, félagslega og menningarlega, en þau mynda ekki eingöngu eina heild 

heldur varða innbyrðis afstöðu þeirra til hvers annars.80 Þessi greining er áhugaverð í 

ljósi rithöfundasafna því þau söfn sem hafa orðið til í kringum rithöfunda eiga það 

langflest sammerkt að vera heimilissöfn, þ.e. hús og heimili skáldsins öðlast nýtt 

hlutverk og er opnað almenningi sem safn. Rými heimilisins er kunnuglegt, gestir 

þekkja afstöðu milli þeirra rýma sem það samanstendur af, stofa, eldhús, 

svefnherbergi o.s.frv., og þar með þýðingu þeirra. En um leið og heimilið er safnavætt, 

                                                 

78 Hallór Kiljan Laxness, Heimsljós, Helgafell, Reykjavík, 1967, bls. 299. 
79 Billier, Bill og Kali Tzortzi, „Space Syntax: The Language of Museum Space“, í A Companion to 

Museum Studies, Sharon Macdonald ritstjóri, Wiley-Blackwell, Oxford, 2011, bls. 282-301, hér bls. 

283. 
80 Sama heimild, bls. 283-285. 
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sbr. nýyrðið safnavæðing (fr. muséalisation, e. musealization)81 og upprunalegu og 

menningarlegu samhengi þess sem einnar heildar, grips, er breytt og litið á það sem 

safngrip er því ljáður ókunnugleiki eða ókennileika (þýs. Das Unheimliche, e. the 

Uncanny) svo gripið sé til hugtaks Freuds.82 Hið kunnuglega fær á sig nýtt form sem 

hefur möguleikann á því að kalla fram óhugnað eins og kenning Freuds um 

ókennileika gerir ráð fyrir. Markmið rithöfundasafna er þó ekki að fylla safngesti sína 

óhugnaði heldur að veita þeim möguleika á að geta hreyft sig í rýminu, á milli 

herbergja o.s.frv., en mörg þeirra leggja mikið upp úr upplifun og dæmi eru um að 

ólík rými safnsins séu nýtt sérstaklega til þess að vekja upp sterkar tilfinningar gesta 

safnsins. Gestir Alexander Púshkin safnsins, sem staðsett er í íbúð skáldsins í 

Pétursborg, eru til að mynda leiddir á leið sinni út úr safninu á afvikinn stað í kjallara 

hússins þar sem hulunni er svipt af dauðagrímu skáldsins.83  Merking rýmisins er 

löguð að þörfum safnsins, allt frá vinnuvistfræðilegum þáttum, aðgengi safngesta, til 

hugmynda starfsmanna safnsins um hvaða áhrif skuli magna upp í rýminu. 

Umbreytingin frá heimili til safns er umtalsverð, í húsinu er ekki lengur lifað og öll 

ummerki hversdagslegs lífs eru afmáð eða þeim breytt til samræmis við hið nýja 

hlutverk. Til að mynda er vindlastubburinn í öskubakkanum við hægindastól Halldórs 

Laxness á rithöfundasafninu Gljúfrasteini ekki merki um lifandi athöfn heldur hluti 

framsetningar og leið til þess að bæði laða fram návist hins horfna listamanns og 

minna á hversdagslegar athafnir sem áður voru iðkaðar. Ferlið frá heimili til safns er 

flókið og margþætt og er hér því aðeins mögulegt að stikla á stóru í þeirri 

umbreytingu sem á sér stað. Stærsta breytingin er án efa sú að það sem áður var 

einkarými verður að almenningsrými. 

                                                 

81 Samkvæmt François Mairesse á nýyrðið muséalisation, musealization á ensku, einkum við þá gripi 

sem hafa gengið í gegnum ákveðið ferli sem felst í því að vera teknir úr náttúrulegu umhverfi sínu og  

menningarlegu samhengi og ljáð merkingu safngripar eða muséalie. Hér geri ég ráð fyrir því að líta 

megi á heimilið, rithöfundasafnið, sem safngrip í sjálfu sér. Sjá nánar Mairesse, François, „La 

muséalisation du monde“, í RTBF 50 ans. L’extraordinaire Jardin de la Mémoire, François Mairesse 

ritstjóri, Musée royal de Mariemont, Morlanwelz, 2004, 11-34, hér bls. 11. 
82 Sjá nánar Freud, Sigmund, „The Uncanny“ (1919), í Art and Literature, vol. 4, The Pelican Freud 

Library, Albert Dickson ritstjóri, Jame Strachey þýddi, Penguin, Harmondsworth, 1988. 
83 Sbr. viðtal höfundar við Gunnar Þorra Pétursson meistaranema í rússnesku við Háskóla Íslands og 

gest Púshkín safnsins í Pétursborg, 7. janúar 2014.  
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 Merking hugtakanna einkarými (e. private-space) og almenningsrými (e. 

public-space) hefur verið á hreyfingu og margt sem ögrar tvískiptingu þeirra. 84 

Söguleg þróun þessara tveggja rýma hefur víða verið rakin.85 Heimilið og innviðir 

þess verða miðpunktur einkalífsins á 19. öldinni og þar með verður aðgreiningin á 

milli almenningsrýmis og einkarýmis til. 86  Heimilið er það rými sem telst til 

einkarýmis enda er sú athöfn að búa í ákveðnu rými nátengd því að stjórna mörkunum 

milli inni og úti87, stjórna „umhverfislegum áhrifum eins og veðri, hitastigi og villtum 

dýrum o.s.frv. og félagslegum áhrifum eins og ókunnugum, gestum og vinum.“88 Eins 

og kemur fram í tilvitnuninni í upphafi kaflans felst í þessu einkarými vald, þetta vald 

er ekki eingöngu fólgið í því að stýra mörkum milli inni og úti heldur nær það yfir 

hvað er sagt og gert inni á einkaheimili viðkomandi. Milli þessa einkarýmis, 

heimilisins, og almenningsrýmis eru táknræn mörk sem felast í útidyrunum. Dyrnar 

skilja að einkarýmið og það opinbera, eða samfélagslega.89 Það mætti því ætla að 

talsverð breyting fælist í því að opna dyrnar fyrir almenningi að einkaheimili. Í tilfelli 

heimila rithöfunda er þó um annars konar rými að ræða því þau eru „ekki hlutlaus 

rými heldur miðill tjáningar og sjálfs-mótunar fyrir rithöfundana sem hanna, byggja 

og innrétta þau“90 Ennfremur er tilhneigingin sú að rithöfundar opni sjálfir heimili sín 

almenningi í lifanda lífi og geri þau þar með að hálfopinberum rýmum vegna 

                                                 

84 Sjá t.d. Heidegger, Martin, Being and time, John Macquarrie og Edward Robinson þýddu, Blackwell, 

Oxford, 1978; Storchi, Simona, „Piazzas and Beyond: Public and Private Spaces in Modern Italian 

Culture“, í Beyond the Piazza: Public and Private Spaces in Modern Italian Culture, Simona Storchi 

ritstjóri, P.I.E. Peter Lang, Brussel, 2013, bls. 9-20. 
85 Sjá t.d. Girouard, Mark, Life in the English Country House: A Social and Architectural History, Yale 

University Press, Yale, 1978.  
86 Fuss, Diana, The Sense of an Interior – Four Writers and the Rooms that Shaped Them, Routledge, 

New York og London, 2004, bls. 8-9.  
87 Gaston Bachelard skrifar um þessa aðgreiningu „inni“ og „úti“ sjá Bachelard, Gaston, The Poetics of 

Space, Maria Jolas þýddi, Beacon press, Boston Massachusetts, 1994, bls. 211.  
88 Vogler, Andreas og Jesper Jørgensen, „Windows to the World, Doors to Space: The Psychology of 

Space Architecture“, í Leonardo, Jean Gagnon og Alain Depocas ritstjórar, The MIT Press, 

Massachusetts, vol. 38, no. 5, 2005, bls. 390-399, hér bls. 396, sótt 27. febrúar 2014  

http://www.jstor.org/stable/20206106 Mín þýðing á: „...the environmental influences like weather, 

temperature, wild animals etc. and the social influences like strangers, visitors, friends...“ 
89 Bachelard gerir hurðina og þröskuldinn að sérstöku umfjöllunarefni í tengslum við táknræna 

merkingu þeirra og ljóðrænu. Sjá Bachelard, Gaston, The Poetics of Space, einkum bls. 222-225. 
90 Hendrix, Harald, „Italian Writers´ Houses and the Shift from Private to Public“ í Beyond the Piazza: 

Public and Private Spaces in Modern Italian Culture, Simona Storchi ritstjóri, P.I.E. Peter Lang, 

Brussel, 2013, bls. 23-38, hér bls. 24. Mín þýðing á: „[Writers´ houses are in essence] not neutral 

spaces but media of expression and self-fashioning for the authors who design, construct and decorate 

them.“ 
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mikilvægi þeirra í sjálfsmótun þeirra eins og Harald Hendrix hefur bent á í umfjöllun 

sinni um rithöfundasöfn. 91  Flutning heimila rithöfunda milli einka- og 

almenningsrýmis skýrir Hendrix svo:  

...húsið breytist frá því að vera tjáningarmiðill til þess að miðla 

minningum, og samtímis færast frá sviði einkalífs og hins persónulega 

í sameiginlegt minni og menningarlegt. ... Við lok þessa ferlis, verða 

hús rithöfunda að minnisvörðum, og um leið færast þau yfir á opinbert 

svið menningararfs.92 

Gljúfrasteinn heimili Halldórs Laxness og Auðar Sveinsdóttur er dæmi um safn sem 

hefur gengið í gegnum slíkt ferli en frá upphafi var heimili þeirra eins konar 

menningarstofnun þar sem bæði voru hýstir listamenn úr ólíkum listgreinum frá 

ýmsum löndum og tekið á móti gestum í opinberum heimsóknum auk annarra sem 

áttu leið um Mosfellsdalinn. En fyrst og fremst þjónaði það hlutverki heimilis 

rithöfundarins og fjölskyldu hans og sem helsti vinnustaður hans í seinni tíð.  

 Eins og Diana Fuss bendir á í umfjöllun sinni um innviði heimila rithöfunda er 

vinna rithöfunda kvengerð um leið og aðgreiningin milli einka- og almenningsrýmis 

verður til, því þegar atvinna flyst út fyrir veggi heimilisins og inn í almenningsrýmið 

sitja rithöfundar eftir heima.93 Af niðurstöðu Fuss má greina að vettvangur rithöfunda 

hafi fyrst og fremst verið heimilið. Í einhverjum tilvikum var rithöfundastéttin, sem þá 

samanstóð nær eingöngu af karlmönnum, þó hreyfanlegri eins og ferðalög Halldórs 

Laxness bera vott um94. En þessi nánu tengsl rithöfunda, sjálfra skrifanna, við rými 

heimilisins renna stoðum undir að líta megi á heimili rithöfunda sem þátt í að greina 

verk þeirra í það minnsta að komast í nánara samband við þau og höfund þeirra. Fuss 

gerir ennfremur ráð fyrir gagnkvæmri virkni milli skrifanna og heimilisins, þ.e. að 

                                                 

91 Sama heimild, bls. 26. Sjá einnig Hendrix, Harald „Writers´ Houses as Media of Expression and 

Remembrance“, bls. 6. 
92 Hendrix, Harald, „Writers´ Houses as Media of Expression and Remembrance“, bls. 5. 

Mín þýðing á: „...the house changes from being a medium of expression to becoming one of 

remembrance, and simultaneously slides from the sphere of personal and individual into that of 

collective and cultural memory. ... At the end of this process, writers´s houses become monuments and 

museums, thus entering into the public sphere of heritage culture.“ 
93 Fuss, Diana, The Sense of an Interior – Four Writers and the Rooms that Shaped Them, bls. 10.  
94 Sjá t.d. Halldór Guðmundsson, Halldór Laxness – ævisaga 
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heimilið mótist af skrifunum og skrifin af því.95 Þessi gagnkvæmna virkni verður nú 

nánar greind með tilliti til hugmynda Halldórs Laxness og Auðar Sveinsdóttur en eins 

og áður hefur verið bent á varð Gljúfrasteinn, heimilið sem þau skópu í sameiningu, 

að mikilvægri fyrirmynd á upphafsárum Lýðveldisins, nýju viðmiði í búsetu á Íslandi 

fyrir nútímasinnaða Íslendinga. 

2.1 Sköpun menningarheimilis á upphafsárum Lýðveldisins 

Gljúfrasteinn var byggður eftir teikningum Ágústs Pálssonar í módernískum stíl96 

sama ár og þau Auður Sveinsdóttir og Halldór Laxness fluttu inn sem var í desember 

árið 1945. Mótun hússins markaðist í upphafi af vöruskorti við stríðslok. Þess vegna 

var m.a. leitað til ættingja og vina til þess að búa til ljósakrónur, sem járnsmiðurinn 

Sveinn faðir Auðar smíðaði, og gluggatjöld sem voru handofin af vefaranum Karólínu 

Guðmundsdóttur en Auður hannaði útlitið á vefnaðnum. Rannsóknin á verkum Auðar 

hefur m.a. orðið til þess að veita verkum þeirra kvenna sem sett hafa mark sitt á 

innviði hússins meiri athygli og vilji er til þess að skapa vettvang inni á safninu til 

þess að segja sögu þessara kvenna eins og nánar verður greint frá í fjórða kafla. Ein 

þessara kvenna er Birta Fróðadóttir danskur húsgagnasmiður og innanhússarkitekt 

sem Auður leitaði til þegar kom að því að hanna innréttingar inn í húsið, velja liti 

o.s.frv. Í bókinni Gljúfrasteinn – hús skáldsins (útg. árið 2012) eru skrif Halldórs í 

gegnum tíðina um hús og híbýli manna dregin fram og tengd sérstaklega Gljúfrasteini 

en höfundar kaflans um húsið sjálft telja skrif Halldórs endurspeglast í byggingu 

hússins.97 Í skrifum Halldórs sem komu út á prenti á árunum 1937-1959, „Um hús“, 

„Sálarfegurð í mannabústöðum“ og loks „Myndarheimili“ setur hann fram hugmyndir 

sínar um hlutverk og áhrifamátt byggingarlistar og heimilis í því samfélagi sem þá var 

í mótun. Sú grundvallarhugmynd liggur að baki skrifum Halldórs að samspil megi 

                                                 

95Fuss, Diana, The Sense of an Interior – Four Writers and the Rooms that Shaped Them, bls. 2.  
96 Halldór Gíslason arkitekt hélt því fram í viðtali að arkitektinn Ágúst Pálsson hafi „ekki verið 

þvingaður af trúarbrögðum módernismans“ um leið og húsið er í módernískum stíl má finna í því 

uppbrot og aðrar línur en tíðkuðust í hreinum módernískum byggingum. Sjá „Óbundið og íslenskt hús í 

Mosfellsdalnum“, í Fréttablaðið – Heimilisblaðið, 29. apríl-5. maí 2002, sótt 11. mars 2014 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=2131740, Tímarit.is 
97 Sjá Þröstur Sverrisson og Hulda Margrét Rútsdóttir, „Hús skáldsins“, í Gljúfrasteinn – hús skáldsins, 

Símon Jón Jóhannsson ritstjóri, Vaka-Helgafell, Reykjavík, 2012, bls. 73-74.  
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finna „milli ytri ásýndar og framkomu annars vegar og innra sálarlífs hins vegar.“98 

„Sálarfegurð í mannabústöðum“, sem birtist í safni ritgerða um húsagerðarlist 

Húsakostur og hýbýlaprýði (útg. árið 1939), er til marks um að litið var á baráttuna 

fyrir bættum húsakynnum sem mikilvægan þátt í þeirri menningarbaráttu sem átti sér 

stað á upphafsárum nýrrar aldar og snerist m.a. um húsakost Íslendinga. Halldór er 

ekki á sama máli og margir samtíðarmenn hans sem stóðu gegn tilteknum 

byggingaraðferðum og arkitektúr s.s. eins og torfbyggingum.99 Halldór hvetur fremur 

til varðveislu á torfbyggingum en útrýmingu og að ekki skuli vanmeta 

„byggingarmenningu fortíðarinnar“ með því að setja hana í samhengi við vanþróun og 

slæman húsakost.100  

Ritgerðin er þó fyrst og fremst til marks um trú Halldórs á að í híbýlum birtist 

persónuleiki, sálarfegurð eða sálarspilling, einstaklinga. Diana Fuss nálgast heimili 

rithöfunda út frá sams konar hugmynd eða að „...hin arkitektúrska ívera er ekki 

                                                 

98 Ólafur Rastrick, Háborgin: Menning, fagurfræði og pólitík í upphafi tuttugustu aldar, 

Háskólaútgáfan og Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands, Reykjavík, 2013, bls. 104. 
99 Hér er fyrst og fremst átt við útrýmingu torfbygginga, sjá m.a. Sigurjón B. Hafsteinsson og Marta 

Guðrún Jóhannesdóttir, „Moldargreni og menningararfur: Útrýming og arfleifð íslenska torbæjarins“, í 

Menningararfur, Ólafur Rastrick og Valdimar Tr. Hafstein ritstjórar, Háskólaútgáfan, Reykjavík, 

væntanlegt. 
100 Halldór Kiljan Laxness, „Sálarfegurð í mannabústöðum“, í Húsakostur og hýbýlaprýði, Mál og 

menning, Reykjavík, 1939, bls. 115-121, hér bls. 117-118. 

Mynd 4 vinstri: Melkot heimili móður Halldórs, Sigríðar Halldórsdóttur, og hinnar áhrifamiklu 

móðurömmu Guðnýjar Klængsdóttur. Sama ljósmynd hangir við rúm Halldórs á Gljúfrasteini. 

Mynd 5 hægri: Yfirlitsmynd af svefnherbergi Halldórs Laxness á Gljúfrasteini. 



 
39 

eingöngu eitthvað sem við búum í, heldur eitthvað sem býr í okkur.“101 Hingað til 

hefur Gljúfrasteinn fyrst og fremst verið skoðaður sem heimili rithöfundarins Halldórs 

Laxness og settur í samhengi við ævi hans og verk. Líta má á heimili rithöfunda sem 

geymlustað minninga, minninga sem tengjast ákveðnum gripum eða rýmum, ekki 

síður en skrásetningu á ævi þeirra sem þar bjuggu 102  – en ekki einvörðungu 

rithöfundarins sjálfs. Færa má rök fyrir því að heimili þeirra Halldórs og Auðar mótist 

af hugmyndum og fagurfræði þeirra beggja og megi auk þess staðsetja innan þess 

verkefnis sem nútíðarsinnar unnu að á fyrstu áratugum tuttugustu aldar og beindist 

gegn þeirri menningarlegu íhaldssemi sem setti mark sitt á íslensk 

menningarstjórnmál á þeim tíma.103 Sjálf byggingin og innviðir hennar bera þess vott 

að eigendurnir aðhylltust módernisma og lögðu sitt af mörkum til nútímavæðingar 

landsins. Það sem rannsóknin um Auði hefur leitt í ljós er að hún á stóran þátt í 

sköpun heimilisins að Gljúfrasteini og hlutverk hennar er mun viðameira en 

hugmyndir um hana á safninu gefa gjarnan til kynna, en hún er oft eingöngu séð sem 

„konan á bakvið skáldið“ dyggur aðstoðarmaður eiginmannsins og húsfreyja. 104  Í 

kafla Brynhildar Heiðar-og Ómarsdóttur um Auði í fyrrnefndri bók, Gljúfrasteinn – 

hús skáldsins, er gerð tilraun til þess að draga fram fleiri hliðar á Auði.105 Í umfjöllun 

hennar eru skrif Auðar sem birtust m.a. í hinu framsækna og jafnframt róttæka tímariti 

Melkorka, nefnd til sögunnar. Tímaritið Melkorka hafði það m.a. að markmiði að 

„vekja íslenzkar konur til umhugsunar og íhlutunar um menningar- og þjóðfélagsleg 

vandamál á innlendum vettvangi“106, en fyrsta tölublaðið birtist mánuði áður en Ísland 

                                                 

101 Fuss, Diana, The Sense of an Interior – Four Writers and the Rooms that Shaped Them, bls. 5. Mín 

þýðing á: „...the architectural dwelling is not merely something we inhabit, but something that inhabits 

us.“ 
102 Sjá Hendrix, Harald, „Writers´ Houses as Media of Expression and Remembrance“, bls. 5. 
103 Sjá nánari umfjöllun Ólafs Rastrick um efnið í Ólafur Rastrick, Háborgin: Menning, fagurfræði og 

pólitík í upphafi tuttugustu aldar, einkum bls. 76-84.  
104 Til marks um virkni Auðar í sköpun Gljúfrasteins eru bréf og símskeyti sem fóru á milli hennar og 

Halldórs á meðan á byggingu hússins stóð og áfram næstu áratugina enda hafði hún það á orði að hún 

hefði verið e.k. byggingarstjóri og haft umsjón með ýmsum framkvæmdum, viðhaldi o.s.frv.  
105 Sjá Brynhildur Heiðar-og Ómarsdóttir, „Húsfreyjan“, í  Gljúfrasteinn – hús skáldsins, Símon Jón 

Jóhannsson ritstjóri, Vaka-Helgafell, Reykjavík, 2012, bls. 58-65.  
106 Nanna Ólafsdóttir og Þóra Vigfúsdóttir, „Til lesenda“, í Melkorka,10. árg., 1. tbl., 1. mars 1954, bls. 

3, sótt 11. mars 2014 http://timarit.is/view_page_init.jsp?pubId=625&lang=is%22, Tímarit.is 
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lýsti yfir sjálfstæði sínu árið 1944. Frá 

árinu 1949 skrifaði Auður reglulega í 

Melkorku og fleiri prentmiðla en hún 

stóð ásamt fleirum í framvarðasveit 

íslenskra kvenna sem börðust fyrir 

kvenfrelsi og áhrifum kvenna á 

upphafsárum íslenska Lýðveldisins. Á 

mótunarárum Auðar tóku hugmyndir 

um konur og möguleika þeirra örum 

breytingum eins og m.a. má greina í 

bókmenntunum en í upphafi fjórða 

áratugarins skrifaði Þórunn Elfa 

Magnúsdóttir eftirminnilega um dætur 

Reykjavíkur, ungar íslenskar 

nútímakonur sem höfðu á sér annað 

yfirbragð en þær kvenmyndir sem áður höfðu birst á vettvangi íslenskra bókmennta. Í 

gegnum endurminningar Auðar, sem birtust að hluta í viðtalsbókinni Á 

Gljúfrasteini107, og skrif hennar birtist okkur stefnuföst kona sem aðhylltist róttækar 

hugmyndir og tók virkan þátt í því að knýja fram breytingar á hlutskipti og hlutverki 

kvenna. Það sem setur fyrst og fremst svip á Gljúfrastein er þó fagurfræði Auðar sem 

kemur fram í verkum hennar á sviði hannyrða og hönnunar. Í ýmsum munum á 

Gljúfrasteini birtist sú hugmyndafræði sem kemur fyrir í skrifum hennar. Í greininni 

„Hannyrðir í nútímaskilningi“ frá árinu 1949 hvetur Auður til að mynda til 

endurnýjunar í listsaum og segir þörf á því að finna leiðir til þess að tjá líf og 

umhverfi íslenskra nútímakvenna í útsaum.108  

Einn af safngripum Gljúfrasteins er púðinn Landaparís sem Auður skapaði í takt við 

þær  hugmyndir og þá fagurfræði sem birtist í ofangreindri grein. Auður lýsti einnig 

mikilvægi þess að þekkja hefðina og vinna með hana en frá unga aldri leitaði hún 

                                                 

107 Sjá Edda Andrésdóttir, Á Gljúfrasteini: Edda Andrésdóttir ræðir við Auði Sveinsdóttur Laxness, 

Vaka, Reykjavík, 1984.  
108 Auður Sveinsdóttir, „Hannyrðir í nútímaskilningi“, í Melkorka, 1. árg. 5. tbl., júní 1949, bls. 10-12, 

sótt 11. mars 2014 http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=4994941, Tímarit.is.  

Mynd 6: Stofan á Gljúfrasteini er orðin að íkoni, það er 

ekki síst vegna þeirrar einkennandi fagurfræði sem 

greina má í verkum Auðar og birtist í módernískum 

formum, óvenjulegum efnivið og efnistökum í bland við 

endurgerð verk m.a. 16. aldar altarisklæði sem 

varðveitt er á Þjóðminjasafni Íslands. 
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fyrirmynda í þau verk sem var að finna á Þjóðminjasafninu, þá gjarnan á afviknum 

stöðum inni í rými safnsins. 

Þið munuð alltaf sjá eitthvað nýtt [á Þjóðminjasafninu] og sannfærast 

um að íslenzkt kvenfólk hefur lagt drjúgan skerf til safnsins og á 

mikinn þátt ekki aðeins í munsturgerð heldur og allri eldri myndlist 

okkar.109 

Orð Auðar um safneign Þjóðminjasafnsin bera vott um skilning og virðingu hennar á 

lífsstarfi íslenskra kvenna í gegnum aldirnar ásamt áhrifamætti þess í samtíðinni. Í 

skrifum Auðar, bæði opinberum og einkaskrifum eins og sendibréfunum, kemur 

hugmynda- og fagurfræði hennar fram, sem sannarlega mótaði inniviði og ásýnd 

Gljúfrasteins. 

 Undanfarin ár hefur töluvert borið á rannsóknum á heimilum skálda og 

rithöfunda í menningarsögulegu samhengi eins og þeirra sem hér hefur verið vitnað 

til.110 Harald Hendrix kemst í sínum rannsóknum að þeirri niðurstöðu að þau eru rými 

sem afhjúpa þrá rithöfunda til þess að eiga hlutdeild í sköpun einhvers áþreifanlegs 

öfugt við óáþreifanlegan skáldskap þeirra.111 Hendrix dregur auk þess fram hversu 

merkingarþrungið rými rithöfundasafna er og snar þáttur í ímyndarsmíð og sköpun 

sjálfsmyndar sjálfra rithöfundanna eins og áður hefur verið minnst á. 112  Greining 

Hendrix beinist fyrst og fremst að rithöfundunum sjálfum en hann horfir framhjá því 

að fleiri koma að sköpun þessa rýmis en sjálfir höfundarnir. Rannsókn á hlut Auðar á 

rithöfundasafninu Gljúfrasteini hefur sýnt að hugmynda- og fagufræði hennar birtist 

ekki síður en Halldórs á safninu, í safngripum jafnt sem þeirri uppröðun sem gerði 

heimilið að fyrirmynd annarra að nútímalegu menningarheimili á upphafsárum 

Lýðveldisins.  

 Heimilið, sem eins og bent var á í upphafi þessa kafla telst til einkarýmis, 

hefur þjónað hlutverki sem upplýsingagjafi um félags- og efnahagslega stöðu 

                                                 

109 Auður Sveinsdóttir, „Hannyrðir í nútímaskilningi“, bls. 11. Texti innan hornklofa minn.  
110 Sjá t.d. Hendrix, Harald, „Italian Writers´ Houses and the Shift from Private to Public“ og Hendrix, 

Harald, „Writers´ Houses as Media of Expression and Remembrance: From Self-Fashioning to Cultural 

Memory“ 
111 Sjá Hendrix, Harald „Writers´ Houses as Media of Expression and Remembrance: From Self-

Fashioning to Cultural Memory“, bls. 235 
112 Sama heimild. 
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fjölskyldunnar. Húsbúnaður, uppröðun o.s.frv. felur í sér aðgreiningu og skilgreinir 

þann eða þá sem þar búa.113 Ennfremur má skilja og skynja innviði heimilisins í beinu 

samhengi við innviði sálarlífs íbúanna eins og bókahilla rússneska ljóðskáldsins og 

útlagans Brodskíj er ágætt dæmi um. Svetlana Boym túlkar bókahillu rússneska 

ljóðskáldsins Brodskíjs, sem nú er innlimuð inni á safni samlöndu hans ljóðskáldsins 

Önnu Akhmatovu í Pétursborg, í ljósi ævi skáldsins og aðgreiningar milli tveggja 

rýma í þröngu sovét íbúðinni sem foreldrum hans var úthlutað af ríkinu. 114 

Minjagripir í hillunni minna á lokuð landamærin og þrá Brodskíjs eftir því að komast 

handan þeirra. 115  Bókahillan og innihald hennar bæði skilgreinir eiganda hennar 

skáldið Brodskíj og segir sögu hans. Bókahilluna og allt það sem hún geymir má 

skilja sem viðbragð við þeim skorðum sem Brodskíj voru settar í ríki sem einkenndist 

af fullkominni stjórn yfirvalda á þegnum sínum, þar sem hver fermetri var mældur og 

vaktaður. Þegar Halldór Laxness og Auður Sveinsdóttir byggðu Gljúfrastein í 

Mosfellsdal árið 1945 ári eftir Lýðveldishátíðina á Þingvöllum var það gert í ákveðnu 

samhengi sem setti mark sitt á byggingu og innviði hússins þó ekki væri hægt að segja 

að þeim hafi verið settar jafn stífar skorður og Brodskíj eða öðrum borgurum 

Sovétríkjanna. Innviðir Gljúfrasteins eru óhjákvæmilega túlkaðir í ljósi sögunnar ekki 

síður en í ljósi ævi og verka þeirra sem þar bjuggu. Þeir gefa upplýsingar um stöðu 

húsráðenda og hvaða hlutverki heimilið gegndi í sjálfsmyndarsköpun þeirra sem 

íslenskra nútíðarsinna. 

 Í hljóðleiðsögninni sem leiðir gesti rithöfundasafnsins Gljúfrasteins um heimili 

Auðar og Halldórs beinist athyglin m.a. að þeim hugmyndum sem lágu að baki 

byggingu hússins, að það ætti að vera sveitaheimili í einföldum stíl og þjóna hlutverki 

opins menningarhúss eða „myndarheimilis“ eins og Halldór nefndi heimili sem 

þjónað gætu sem fyrirmynd eða „lóðarsteinn“ í íslenskum sveitum.116  Lögð hefur 

verið á það áhersla að veita gestum safnsins aðgang að þessu myndarheimili eins og 

það var og halda í þær hefðir sem Halldór Laxness og Auður Sveinsdóttir skópu á 

                                                 

113 Sjá Benjamin, Walter, The Arcades Project, Howard Eiland og Kevin Mclaughlin þýddu, The 

Belknap Press of Harvard University Press, Cambrigde Massachusetts og London, 2002, bls. 215. 
114 Boym, Svetlana, The Future of Nostalgia, Basic Books, New York, 2001, bls. 286.  
115 Sjá Boym, Svetlana, The Future of Nostalgia, bls. 287. 
116 Þröstur Sverrisson og Hulda Margrét Rútsdóttir, Hús skáldsins“, bls. 74 og Halldór Laxness, 

„Myndarheimili“, í Gjörningabók, Helgafell, Reykjavík, 1959, bls. 140-142.  
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heimili sínu. Tryggðin við upprunaleikann á rithöfundasöfnum og loforðið um að allt 

sé nær óhreyft, „eins og það var“, skipar stóran sess í tilveru rithöfundasafna. Þessi 

kyrrstaða rímar þó ekki vel við þær áherslur sem einkenna gagnrýna umræðu um söfn 

í samtímanum og þann breytta veruleika sem þau nú búa við. Þetta loforð um 

kyrrstöðu verður nú rakið ásamt nokkrum þeirra hugmynda sem fram hafa komið 

undanfarin ár um safn 21. aldarinnar.  

2.2 Loforðið um kyrrstöðu og rithöfundasöfn í breyttum veruleika 

Merkja má nokkur stig í því ferli sem einkennir flest rithöfundasöfn. Í fyrsta 

lagi er það bygging og sköpun hússins, í öðru lagi þrenns konar hlutverk þess sem 

heimili, vinnustaður og opinbert rými þar sem m.a. aðdáendur höfundarins og aðrir 

geta haft viðkomu eða skapað vettvang samræðu um verk og ævi höfundarins, í 

síðasta og þriðja lagi er það endursköpun þess sem safns. Flutningurinn á milli ólíkra 

hlutverka og stiga í þessum ferlum felur í sér hreyfingu en í rithöfundasöfnum býr þó 

sú þversögn að þar er kyrrstöðu viðhaldið.117 Í kynningu á Davíðshúsi er því t.a.m. 

haldið fram að ekki hafi verið hreyft við híbýlum skáldsins frá því hann yfirgaf það. 

Slíkum staðhæfingum er oft haldið á lofti í kynningu og framsetningu á 

rithöfundasöfnum.118  

                                                 

117 Sjá t.d. Trubek, A Skeptics Guide to Writers ́Houses; Booth, Alison, „House and Things: Literary 

House Museums as Collective Biography“, í Museums and Biographies: Stories, Objects, Identities, 

Kate Hill ritstjóri, The Boydell Press, Woodbridge, 2012, bls. 231-247. 
118  Sbr. Trubek, A Skeptics Guide to Writers ́Houses. 

Mynd 7: „Eins og hann skildi við það.“ Skjáskot af forsíðu Davíðshúss þar sem safngestum er lofað 

sneiðmynd af heimili skáldsins eins og hann skildi við það. 



 
44 

Það er langt í frá að umskiptin frá lifandi heimili til safns séu einföld og kalli ekki á 

hreyfingu. Safn gerir ákveðnar kröfur um endurskipulagningu. Huga þarf að 

varðveislu, skráningu og miðlun safneignarinnar, aðgengi o.s.frv. Rýmið verður að 

rými minninga og um leið má segja að „gripir taki smátt og smátt yfir heimilið“119 

ásamt þeim ramma sem kröfur til slíkra stofnana kveða á um. Anne Trubek gagnrýnir 

rithöfundasöfn fyrir að leggja of mikla áherslu á kyrrstöðuna í framsetningu sinni og 

segir: 

þau [rithöfundasöfnin] taka hugmyndina um sögulega varðveislu of 

bókstaflega og of langt, og enda á því að varðveita skáldskap samhliða 

veruleika, missa þannig einnig sjónar af eigin hlutverki sem stofnanir 

og skapendur skáldskapar, goðsagnarinnar um listamanninn hvers 

orðstírs þau viðhalda.120  

Í stað þess að afhjúpa þær breytingar sem orðið hafa í rýminu og það sköpunarferli 

sem söfnin taka þátt í með framsetningu sinni viðhalda mörg þeirra því yfirbragði að 

þar hafi engin breyting eða hagræðing átt sér stað, allt sé eins og þegar rithöfundurinn 

skildi við það. Myndin af höfundinum og vinnu hans birtist safngestinum oft einhvern 

veginn svona: 

Þegar ég sé fyrir mér skrifin, sé ég oft einmanalegan rithöfund einan í 

köldu þakherbergi vinnandi fram undir morgun við ljóstýru frá 

kertaljósi. Þetta virðist forvitnileg mynd sem særð er fram, því ég er 

fjarri þessari senu, þar sem sá sem skrifar er Rithöfundur og skrifin 

Bókmenntir. Í raun er þetta alls ekki mín sena. Höfundurinn sem 

skrifar einn er kunnuleg ímynd listarinnar og er ef til vill að mestu 

                                                 

119 Benjamin, Walter, The Arcades Project, bls. 218. Mín þýðing á „...objects gradually take possession 

of the residence“ 
120 Trubek, Anne, A Skeptics Guide to Writers ́Houses, bls. 33. Mín þýðing á: „They take the concept of 

historic preservation too literally and too far, and end up preserving fiction alongside fact, losing sight 

of their own institutional role as creators of a fiction, too: the myth of the artist whose reputation they 

are maintaining.“ Texti innan hornklofa minn. 
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skilinn sem rómantísk framsetning á framleiðslu hefðarbókmennta, 

tónlistar, málaralistar og höggmyndalistar.121  

Margt rennir stoðum undir að rithöfundasöfn styðji við og ýti undir þess konar 

hugrenningar. Þrátt fyrir að rekja megi rætur þessarar myndar til áhuga rómantíkur á 

einstaklingnum og hugmyndarinnar um snillinginn122 koma slíkar myndir enn fram í 

þeirri stéttskiptingu sem greina má á menningarsviðinu.123 Rithöfundurinn eins og 

aðrir listamenn er á jaðrinum, í þröngu rými þar sem tilvera hans snýst um framleiðslu. 

En umfram allt eru þess konar myndir á rithöfundasöfnum takmarkandi því um leið 

og þau „setja fram verknaðinn að skrifa: vinnustofuna, skrifborðið og stólinn, 

pennann (eða ritvélina og tölvuna)“ 124  og reyna þannig að bregða ljósi á 

sköpunarferlið að baki skáldskapnum eru aðrar hliðar ekki gerðar eins sýnilegar. Eins 

og áður hefur komið fram eru flest rithöfundasöfn einnig heimilissöfn. Slík söfn hafa 

að mati Lindu Young ekki nýtt fjölmörg tækifæri sem þau hafa til þess að setja fram 

sögu kvenna 125 en sú gagnrýni hefur fylgt í kjölfar aukinnar kröfu um að söfn taki 

starfsemi sína til gagngerrar endurskoðunar. Áður en vikið verður að heimilislífinu og 

öllum þeim huldu lífssögum sem rithöfundasöfn búa yfir er mikilvægt að huga að 

stöðu þeirra í þeim breytta veruleika sem söfn, eins og aðrar stofnanir, hafa fundið sig 

í undanfarna áratugi. Í inngangi var þessi breytti veruleiki tengdur hugtakinu póst-safn 

(e. post-museum) sem nota má yfir breyttar áherslur í safnastarfi. 

                                                 

121 Brodkey, Linda, „Modernism and the Scene(s) of Writing“, í College English, vol. 49, no. 4, apríl 

1987, bls. 396-418, hér bls. 396. Mín þýðing á: „When I picture writing, I often see a solitary writer 

alone in a cold garret working into the small hours of the morning by the thin light of a candle. It seems 

a curious image to conjure, for I am absent from this scene in which the writer is an Author and the 

writing is Literature. In fact it is not my scene at all. The writer-writes-alone is a familiar icon of art 

and is perhaps most readily understood as a romantic representation of the production of canonical 

literature, music, painting, sculpture.“ 
122 Sjá Hendrix, Harald, „Writers´ Houses as Media of Expression and Remembrance“, bls. 6. 
123 Sjá t.d. Tinna Grétarsdóttir, Ásmundur Ásmundsson og Hannes Lárusson, „The Cultural 

Worker“ [rafræn útgáfa], í Rannsóknir í félagsvísindum XII. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2011, 

Ása Guðný Ásgeirsdóttir, Helga Björnsdóttir og Helga Ólafsdóttir ritstjórar, Reykjavík, Háskóli Íslands, 

2011, bls. 606-615, sótt 30. janúar 2014 http://hdl.handle.net/1946/10261 
124 Booth, Alison, „House and Things: Literary House Museums as Collective Biography“, bls. 237. 

Mín þýðing á: „...authors´ houses represents the act of writing: the study, the desk and the chair, the 

pen (or typewriter or computer).“ 
125 Sjá Young, Linda, A Woman´s Place is in the House... Museum: Interpreting Women´s Histories in 

House Museums, í Open Museum Journal, vol. 5, júlí 2002, bls. 1-24, hér bls. 1. 
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 Hugtakið póst-safn felur í sér endurmótun á þeim grunni sem söfn byggja á þ.e. 

safni 19. aldarinnar eða móderníska safninu.126 Helstu nýjungar þessarar hugmyndar 

um safnastofnanir eru þær að vikið er frá söfnun og að því að kanna möguleika á 

nýtingu safneigna. Áherslur slíkra safnastofnana beinast í jafnmiklu mæli að 

óáþreifanlegum menningararfi (e. intangible heritage), minningum, hefðum o.s.frv., 

og áþreifanlegum (e. tangible heritage). Póst-safnið teygir því anga sína út fyrir safnið, 

skapar vettvang fyrir virka samræðu ólíkra hópa, verður margradda safn. 127  Allt 

bendir þetta til hreyfingar á söfnum í táknrænum og bókstaflegum skilningi. Þessa 

hreyfingu má greina í ólíkum myndum í starfsemi mismunandi safna í samtímanum 

þó í mismiklum mæli. 

Hooper-Greenhill hefur rakið sögu safna út frá hugmyndum Foucault um 

þekkingarrými (fr. épistémè) en í greiningu hennar kemur fram að söfn taka ekki 

eingöngu breytingum í takt við þær sem verða á sviði pólitíkur, ríkjandi 

hugmyndafræði eða vegna félagslegra og efnahagslegra aðstæðna heldur eru söfn 

vettvangur slíkra breytinga, tæki til þess að knýja þær fram og festa í sessi.128 Áður 

hefur verið minnst á 19. aldar safnið og vísar það í skilningi Hooper-Greenhill til þess 

móderníska þekkingarrýmis sem m.a. fól í sér umbreytingu einkasafna í 

almenningssöfn. Safnið varð mikilvægur vettvangur stjórnvalda til þess að miðla 

tiltekinni þekkingu, sannleika, tæki til þess að stjórna og stýra þegnum sínum.129 Allt 

það sem 19. aldar safnið byggir á; flokkun, vald og yfirráð (yfir endanlegri og 

óvéfengjanlegri þekkingu, yfir sýningargripum og framsetningu þeirra), hlutlægur 

sannleikur, hið ósvikna svo helstu atriði séu upptalin, gengur þvert á hugmyndir sem 

koma fram í viðmiðum póstmódernisma og póststrúktúralisma.130  Suzanne Keene 

spyr hvaða tilgangi söfn geti mögulega þjónað í þessum breyttu aðstæðum, hvert sé 

hlutverk þeirra á póstmódernískum tímum? 131  Svari hennar svipar til hugmynda 

Tomislav Šola um þá möguleika sem söfn fela í sér í samtímanum. Í stað þess að vera 

                                                 

126 Sjá Hooper-Greenhill, Eilean, Museums and the Interpretation of Visual Culture, bls. 152. 
127 Sama heimild, bls. 152-153.  
128 Sjá Hooper-Greenhill, Eilean, Museums and the Shaping of Knowledge, Routledge, London, 1992, 

bls. 193. 
129 Sjá m.a. Bennett, Tony, The Birth of the Museum: History, Theory, Politics. 
130 Sjá Keene, „All that is Solid? – Museums and the Postmodern“ 
131 Sama heimild, bls. 15.  
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stjórntæki valdahafa, ríkja, fyrirtækja o.s.frv., geta söfn og ættu söfn að mati Šola að 

afhjúpa einkenni þess vanda sem glímt er við og mæta þörfum um söfn sem 

lýðræðislegan vettvang þar sem fram fer sjálfsskoðun og upplýsingar eru veittar sem 

lýðræðislegar ákvarðanir eru síðar grundvallaðar á.132 Bæði Keene og Šola draga fram 

að til þess að uppfylla þetta hlutverk er safninu mikilvægt sem stofnun að öðlast 

sjálfstæði, fjarlægja sig frá þeim skilningi að því beri að þjóna sem aðferð og tæki 

stjórnvalda til þess að ná fram tilteknum árangri.133 

Þrátt fyrir að söfn á borð við rithöfundasöfn leggi áherslu á kyrrstöðu, að ekki 

hafi verið hreyft við safnrýminu sjálfu frá því viðfangsefni safnsins hvarf á braut, eru 

slíkar stofnanir einnig á hreyfingu. Veruleiki þeirra hefur tekið miklum breytingum 

frá síðari hluta 20. aldar. Sem dæmi má nefna að söfn hafa í síauknum mæli þurft að 

reiða sig á framlag fyrirtækja, einkaframtaksins, á meðan framlag ríkisins hefur ekki 

verið aukið, jafnvel skert. 134  Vegið hefur verið að sjálfstæði þeirra og í sumum 

tilvikum að sjálfri tilvist þeirra. En breytingar á veruleika safna á 21. öldinni felast 

ekki síður í þeim kröfum sem gerðar eru til þeirra um að endurmeta safnastarf og þann 

grunn sem þau byggja á eins og hið nýja viðmið Hooper-Greenhill, póst-safnið, felur í 

sér. Til að mynda eru gerðar kröfur um að endurnýja aðferðir við að miðla þekkingu 

og endurmeta þau markmið sem söfn eins og t.d. þjóðarsöfn byggja á.135 

Nú er mun algengara að safngestir séu með einum eða öðrum hætti hvattir til þess að 

taka þátt í þeirri merkingar- og þekkingarsköpun sem fer fram inni á söfnum. Að þar 

séu sagðar margar sögur í stað einnar, safngestir fái færi á að fara eigin leiðir inni á 

safninu í stað þess að fylgja fyrirframákveðnu „plotti“, svo safni sé líkt við texta.  

Litið er á söfn sem áhrifamikil rými, pólitísk rými, rými átaka, valds, afhjúpunar og 

endurmats. 136  Þessar breytingar á veruleika safna rekur Suzanne Keene til 

póstmódernískra hugmynda sér í lagi þeirra sem birtast í þeim kröfum sem raktar eru 

hér að ofan. Það er þá ekki í fyrsta sinn í sögu safna að þau bæði verði fyrir áhrifum 

                                                 

132 Sjá Tomislav Šola, Essays on Museums and their Theory: Towards the Cybernetic Museum, bls. 23.  
133 Sama heimild, bls. 24.  
134 Í íslensku samhengi má m.a. benda á greiningu Önnu Þorbjargar Þorgrímsdóttur, „Menningararfur 

með strípur – varðveisla eða miðlun?“ 
135 Sjá m.a. umfjöllun um þjóðarsöfn í Knell, Simon J., „National Museums and the National 

Imagination“, í National Museums: New Studies from around the World, Simon J. Knell, Peter 

Aronsson og Arne Bugge Amundsen ritstjórar, Routledge, London, 2010, bls. 1-28.  
136 Sjá t.d. Bennett, Tony, The Birth of the Museum: History, Theory, Politics. 
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frá ríkjandi hugmyndafræði og taki þátt í að knýja fram breytingar í samræmi við hana 

þó vissulega megi deila um hvort söfnum hafi tekist að framkvæma hið síðarnefnda 

með fullnægjandi hætti.137 Það er þó ljóst að söfn taka sífelldum breytingum og laga 

sig að þekkingarrömmum hvers tíma138 

Umfjöllun Hooper-Greenhill um hugtakið póst-safn, sem lýst var hér að ofan, 

er í véfréttastíl. Hún spáir fyrir um hvernig póst-safnið muni starfa en þær áherslur 

fylgja áður upptöldum kröfum sem gerðar hafa verið til safna frá seinni hluta 20. aldar 

og einkenna enn umræðu um safnastarf. Líta má á þetta „nýja“ safnahugtak sem 

viðbragð við pólitískum áherslum við upphaf 21. aldar. Sem dæmi birtist krafa 

breskra stjórnvalda á árunum um og eftir aldamótin 2000 um félagslega aðlögun (e. 

social inclusion) og að söfn verði virkir þátttakendur í slíku ferli í stefnu breska 

Verkamannaflokksins (e. Labour Party) kenndri við „New labour“.139 Suzanne Keene 

gagnrýnir hugtakið póst-safn á þeim forsendum að það sé sniðið að stefnu stjórnvalda 

en ekki  viðbragð við þeim aðstæðum sem póstmódernískar hugmyndir hafa vissulega 

mótað.140 Þá togstreitu sem er að finna á milli hugmynda Hooper-Greenhill og Keene 

um hlutverk safna í breyttum veruleika má skýra þannig að enn eiga söfn í 

erfiðleikum með að skilja og skilgreina hlutverk sitt utan þess ramma sem 19. aldar 

safnið og grunnur þeirra setur þeim. Smærri söfn og sérhæfðari eins og rithöfundasöfn 

eru sjaldan greind út frá þessari togstreitu eða þeim nýju viðmiðum sem nefnd hafa 

verið enda eru það „stóru“ söfnin, þjóðar- og listasöfn, sem athyglin beinist fyrst og 

fremst að enda mikil þörf fyrir róttækar breytingar innan slíkra safna.141  

Til þess að leggja grunn að þeirri umfjöllun sem fylgir hér á eftir um 

breytingar innan rithöfundsafnsins Gljúfrasteins er mikilvægt að skoða hvernig 

rithöfundasöfn hafa tekist á við þennan breytta veruleika og hvar þau standa  þegar 

tekið er tillit til þeirrar þróunar. Til þess að svara því á einfaldan máta styðst ég við 

flokkun Kerstin Smeds á söfnum og sýningum þrátt fyrir að meðal þess sem gagnrýnt 

                                                 

137 Sjá t.d. Hooper-Greenhill, Eilean, Museums and the Interpretation of Visual Culture, bls. 162. 
138 Sjá Spalding, Julian, The Poetic Museum: Reviving Historic Collection, Prestel, Munich, London og 

New York, 2002, bls. 7.  
139 Richard Sandell fjallar um þessar breytingar í Sandell, Richard, „Museums as Agents of Social 

Inclusion“, í Museum Management and Curatorship, vol. 17, no. 4, 1998, bls. 401-418, sjá einkum bls. 

403.  
140 Sjá Keene, „All that is Solid? – Museums and the Postmodern“, bls. 14. 
141 Sjá t.d. Knell, Simon J., „National Museums and the National Imagination“, bls. 1-28.  
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er innan safnafræðinnar sé tilhneiging til þess að byggja þekkingarkerfi á þröngum 

flokkunum auk þess sem slíkar flokkanir falla ekki að póstmódernískum 

hugmyndum.142 Smeds flokkar söfn og sýningaraðferðir í þrjú söguleg tímaskeið eða 

kerfi.143 Fyrsta skeiðið hefst í upphafi 18. aldar á tímum upplýsingar og pósitívisma 

og er enn við lýði þegar það næsta hefst í kringum aldamótin 1900 við upphaf 

nútímans. Leifar beggja kerfanna er enn að finna í því þriðja sem hefst í kringum 1990 

eða um það leyti sem póstmódernísk/póststrúktúralísk gildi hafa náð almennri 

fótfestu. Kerfin byggjast upp á andstæðum t.d. ef annað skeiðið, eða kerfi II, er borið 

saman við það þriðja, kerfi III, taka sögur við af Sögunni, túlkun við af sannleika, 

margvíður af einvíðum o.s.frv. Samkvæmt þessu hafa söfn sem tilheyra þriðja kerfinu 

tekið mikilvægum breytingum, þau eru opnari, margradda og sjálfsafhjúpandi (e. self-

reflective). Ef sem dæmi er tekið mið af þeim rithöfundasöfnum sem Trubek og 

Hendrix144 fjalla um er ljóst að starfsemi þeirra einkennist enn fyrst og fremst af þeim 

eiginleikum sem tilheyra skeiði II eða því safni sem varð til á 19. öldinni. Fyrst og 

síðast er það tregða margra rithöfundasafna eins og þeirra sem hér hafa verið nefnd til 

þess að opna fyrir fleiri túlkanir, fleiri sögur og afhjúpa þær hugmyndir sem liggja að 

baki stofnun slíkra safna, sem gerir það að verkum að rithöfundasöfn falla best að 

þessu tiltekna skeiði. Í viðleitni sinni til þess að varðveita, „frysta“, og endurvekja 

ákveðna mynd af fortíðinni og viðfangi sínu líta rithöfundsöfn, ekki síður en önnur 

söfn, framhjá þeirri hreyfingu sem orsakar breytingu á viðhorfum og skilningi á 

fortíðinni, breyttum þörfum og gildum þeirra sem sækja slík söfn heim.145 

 Umfjöllun síðustu ára um söfn og stöðu þeirra hefur þar með einkennst af 

áherslu á galla safna og vanhæfni þeirra til þess að takast á við breyttar aðstæður 

                                                 

142 Sjá Keene, „All that is Solid? – Museums and the Postmodern“, bls. 5. 
143 Sjá Smeds, Kristina, „Om utställningars mening,“ í Museon muisti. Ritva Wäreen juhlakirja, Anne 

Aurasmaa, Talvio Tuukka og Renja Suominen-Kokkonen ritstjórar, Taidehistoriallisia 

tutkimuksia/Konsthistoriska studier 31, 2005, bls. 24-40.  
144 Sjá Trubek, Anne, A Skeptics Guide to Writers ́Houses; Hendrix, Harald, „From Early Modern to 

Romantic Literary Tourism: A Diachronical Perspective,“ í Literary Tourism and Nineteenth-Century 

Culture Nicola J. Watson ritstjóri, Palgrave Macmillan, Hampshire UK, 2009, bls. 13-23.; Hendrix, 

Harald, „Epilogue: The Appeal of Writer ́s Houses,“ í Writers ́Houses and the Making of Memory, 

Harald Hendrix ritstjóri, Routledge, New York og London, 2012, bls. 235-243.  
145 Sjá t.d. Šola, Essays on Museums and their Theory: Towards the Cybernetic Museum, bls. 34. 
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fremur en þá möguleika sem felast í söfnum til þess að skapa sjálfbæra framtíð.146 

Söfn geta verið vettvangur samræðna og lýðræðislegrar ákvarðanatöku og haft 

þýðingu í samtímanum.147 Samkvæmt þeim skrifum sem hér hefur verið stuðst við 

hafa rithöfundasöfn tregðast við breytingum þó vissulega hafi þau ekki verið 

undanskilin straumum og stefnum í safnamálum. En ef rétt er að rithöfundasöfn höfði 

síður til samtímans og þess samfélags sem það tilheyrir,148 hvert er þá hlutverk þeirra 

og hver er tilgangurinn með því að heimsækja þess konar safn? 

 

2.3 Höfundur heimsóttur 

Hvað knýr fólk til þess að vilja dvelja í húsum rithöfunda, fylgja slóð þeirra innan 

safna jafnt sem utan þeirra? Við þessari spurningu er ekkert einhlítt svar og vænta má 

ólíkra viðbragða við slíkri spurningu frá safngestum rithöfundasafna og þeirra sem 

starfa við slík söfn. Eftir að hafa starfað á rithöfundasafninu Gljúfrasteini sýnist mér 

að margir safngestir sækist eftir einhvers konar nálægð við rithöfundinn og leiðum til 

þess að skilja hvernig verk hans urðu til.149 Áhugi þeirra virðist einnig beinast að 

heimilinu sem ákveðinni fyrirmynd en eins og áður hefur verið nefnt varð 

Gljúfrasteinn að fyrirmynd íslensks menningarheimilis og viðmiði um búsetu og 

smekk. Þessi reynsla mín er hliðstæð niðurstöðu Hendrix, sem hefur haldið því fram 

að tilgangurinn með heimsóknum fólks á rithöfundasöfn sé fyrst og fremst fólgin í því 

að svala löngun lesanda, safngestsins, til þess að taka þátt í ímyndunarafli 

rithöfundarins og sköpunarverki hans hvort sem um ræðir hið óhlutbundna 

(skáldskapurinn) eða hlutbundna (heimilið).150 Allt það sem fært getur lesandann nær 

rithöfundinum felur þar með í sér aðdráttarafl. Margir safngestir virðast því vænta 

                                                 

146 Sjá t.d. Šola, Essays on Museums and their Theory: Towards the Cybernetic Museum; Mairesse, 

François, „The Term Museum“ 
147 Sjá Esposito, Yussif, „Peer-led Voluntary Initiatives in Finnish Museums.“ Óbirt skýrsla 

framkvæmd fyrir verkefnið Kulttuuria kaikkille  (Menning fyrir alla) og KEHYS Valtion Taidemuseo 

(KEHYS deild Ríkislistasafns Finnlands ), Helsinki, 2012; Šola, Tomislav, Essays on Museums and 

their Theory: Towards the Cybernetic Museum 
148 Sjá t.d. Trubek, Anne, A Skeptics Guide to Writers ́Houses 
149 Ég byggi þessar staðhæfingar á grundvelli óformlegra samtala við bæði starfsfólk Gljúfrasteins og 

gesti sem ég hef tekið á móti á safninu. Einnig má benda á að Trubek fjallar um leitina eða þörfina fyrir 

slíka nálægð sjá Trubek, Anne, A Skeptics Guide to Writers ́Houses, bls. 19-20.  
150 Sbr. Hendrix, Harald, „Writers´ Houses as Media of Expression and Remembrance“, bls. 1-11.  
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þess að komast í snertingu við heimili höfundarins eins og það var þegar höfundurinn 

bjó þar enn, að tíminn standi í stað.151 Rithöfundasöfn bregðast þar með við þessari 

löngun með því að draga kyrrstöðuna sérstaklega fram eins og ég hef áður bent á. En 

meira býr að baki eins og ólíkar aðferðir við að komast í tengsl við rithöfunda og 

skáld eru merki um, hvort sem er í gegnum heimsókn á heimili þeirra eða 

bókmenntagöngu um slóðir skáldverka eða rithöfunda, svo eitthvað sé nefnt. Anne 

Trubek og Liedke Plate draga fram mikilvægi þess að feta slóð rithöfundarins í 

viðleitninni til þess að öðlast betri skilning á verkum höfundarins og ferli skrifanna 

sjálfra.152 Það að komast til botns í skrifunum, að skilja rithöfundinn og verk hans, er 

orðinn mikilvægur þáttur í leit lesanda að merkingu. Þessi tiltekna lestrar- eða 

greiningaraðferð á rætur að rekja til 18. aldarinnar og var ríkjandi allt fram til þess að 

nýjar kenningar í bókmenntafræði leystu hina ævisögulegu greiningu eða 

rannsóknaraðferð af hólmi á fyrri hluta tuttugustu aldar.153  

Nicola J. Watson tekst á við þetta breytta hlutverk höfundarins og verka hans í 

umfjöllun sinni um bókmenntatengda ferðaþjónustu. Hún vitnar til dóms Derrida um 

tómið utan textans eða með hans orðum  „það er ekkert utan textans“ (fr. „il n'y a pas 

de hors-texte“), sem felur í sér að fyrir merkingu verks skiptir engu að geta staðsett 

það hvorki í tengslum við höfundinn né tiltekið landslag eða stað eins og lestur 

bókmennta fram eftir 19. öldinni gerði ráð fyrir.154 En Watson bendir á að skilja megi 

orð Derrida, þetta tóm, öðrum skilningi þ.e. að ekkert sé ekki texti.155 Allt má þá 

skoða sem texta. Watson fylgir þeirri hugmynd að lesa og greina megi landslag sem 

                                                 

151 Sjá Trubek, Anne, A Skeptics Guide to Writers ́Houses 
152 Trubek, Anne, A Skeptics Guide to Writers ́Houses; Plate, Liedke, „Walking in Virginia Woolf ́s 

Footsteps: Performing Cultural Memory“, bls. 101–120. 
153 Sjá Watson, Nicola J., The Literary Tourist, bls. 8. Hér á ég fyrst og fremst við tilkomu Nýrýni (e. 

New Criticism) sem í einföldu máli beinist einkum að því að greina sjálfan textann, tungumálið, og frá 

því að leita merkingar í ævi höfundarins eða þeim sögu- eða hugmyndafræðilegu þáttum sem 

bókmenntaverkið vísar til.  Strúktúralisminn og póst-strúktúralisminn ganga lengra og á grundvelli 

hugmynda Roland Barthes og Michel Foucault er höfundinn varpað út á jaðarinn eða frá því að vera 

miðja bæði sköpunar textans og merkingar hans – hinn ævisögulegi höfundur verður að hinum 

móderníska skrifara (fr. scriptor). Í þessu samhengi er vert að benda á umfjöllun Bergsveins Þórssonar 

um höfundarvirkni safna eða söfn sem höfunda. Rithöfundasöfn gegna hlutverki höfundar og 

undirstrika viðveru hans með þeim aðferðum sem ég hef fjallað um. Sjá Bergsveinn Þórsson, „A Space 

of Many Dimensions: Reading the Museum as an Author, í Archive on the run, Ármann Agnarsson, 

Gunnhildur Hauksdóttir, Gunndís Ýr Finnbogadóttir og Unnar Örn J. Auðarson ritstjórar, Nýlistasafnið 

Living Art Museum, Reykjavík, 2013, blaðsíðutal vantar. 
154 Watson, Nicola J., The Literary Tourist, bls. 6. 
155 Sama heimild, bls. 7. 
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texta en einnig hvernig landslag og staður, 

mótar texta eða frásögn.156 Þessi hugmynd 

er hliðstæð hugmyndum Fuss um 

gagnkvæma virkni milli skrifa og heimilis, 

þ.e. að heimili mótist af skrifum og skrif 

af því. 157  Þar með hefur grundvöllur 

skapast fyrir því að nýju að líta til þess 

umhverfis, heimilis, staðar, landslags, sem 

tengja má tilteknum höfundi eða 

bókmenntaverki – athyglin beinist þá ekki 

síður að því að skoða hvernig staður, 

landslag eða heimili verður til í gegnum bókmenntatexta. 158  Með þessum hætti 

réttlætir Watson rannsókn sína og um leið þá aðferð að nálgast höfund og 

bókmenntatexta m.a. í gegnum það að dvelja í húsum rithöfunda og fylgja slóð/-um 

þeirra. Athygli Watson beinist fyrst og fremst að uppruna bókmenntatengdrar 

ferðaþjónustu á 18. og 19. öld en tekur ekki til greina hlutverk höfundarins í 

samtímanum. Yfir fjörtíu ár eru liðin síðan Barthes gaf út dánarvottorð 

rithöfundarins159 en þrátt fyrir það hafa leiðir til þess að nálgast hann lífs eða liðinn 

sjaldan verið fleiri. Höfundurinn hefur öðlast nýtt hlutverk, nýtt líf í afþreyingariðnaði 

samtímans.160  

Þrátt fyrir að höfundurinn hafi verið leystur upp eða leystur frá störfum sem 

uppspretta og miðja textans þjónar hann nú mikilvægu hlutverki á tímum 

                                                 

156 Tilley, Christopher, A Phenomenology of Landscape: Places, Paths and Monuments, Berg, Oxford, 

1994, bls. 33. 
157 Fuss, Diana, The Sense of an Interior – Four Writers and the Rooms that Shaped Them, bls. 2.  
158 Hér mætti nefna umfjöllun Ástráðs Eysteinssonar um sköpun Snæfellsjökuls í gegnum 

bókmenntatexta. Sjá Ástráður Eysteinsson, „Snæfellsjökull in the Distance: Glacial/ Cultural 

Reflections“, í The Cultural Reconstruction of Places, Ástráður Eysteinsson ritstjóri, Háskólaútgáfan, 

Reykjavík, 2006, bls. 61-70. 
159 Sjá Barthes, Roland, „Dauði höfundarins“, í Spor í bókmenntafræði 20. aldar. Frá Shklovskíj til 

Foucault, Garðar Baldvinsson, Kristín Birgisdóttir og Kristín Viðarsdóttir ritstjórar, Kristín Birgisdóttir 

og Kristín Viðarsdóttir þýddu, Bókmenntafræðistofnun Háskóla Íslands, Reykjavík,  

1991, bls. 173– 180. 
160 Sjá Anna Björk Einarsdóttir, „Her af mér eða póstmódernísk höfundarvirkni,“ [rafræn útgáfa] í Af 

marxisma, Magnús Þór Snæbjörnsson og Viðar Þorsteinsson ritstjórar, Róttæka sumarútgáfan, 

Reykjavík, 2012, bls. 35-61, sótt 23. mars 2014 http://sumarhaskolinn.org/wp-

content/uploads/2012/07/02_Her-af-mer.pdf 

Mynd 8: Salman Rushdie leikur Salman Rushdie í 

Hollywood myndinni Bridget Jones's Diary. 
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póstmódernískrar listsköpunar og síðkapítalisma. Þessu breytta hlutverki sem felur í 

sér aukinn sýnileika höfundarins lýsir Anna Björk Einarsdóttir ágætlega svo: 

Það er eins og höfundurinn taki ekki að skipta máli fyrr en eftir að 

hann er fallinn frá, hann verður fyrst sýnilegur þegar hann er horfinn. 

Höfundurinn verður að nokkurs konar þráhyggju, hann er settur á stall 

og honum er hampað, honum er blótað og hans er sífellt leitað. Í raun 

gengur höfundurinn aftur eftir dauða sinn, hann er lifandi dauður, 

uppvakningur eða zombí, lifandi lík án kjarnans eða miðjunnar, 

sálarinnar sem einkenndi fyrri myndir höfundarins.161 

Þessi lýsing Önnu Bjarkar sýnir að einhverju leyti hvers vegna ekki hefur dregið úr 

eftirsókninni eftir því að sækja höfundinn heim, lífs eða liðinn. Hún bregður einnig 

ljósi á aukinn áhuga á því að stofna til verkefna sem snúa að bókmenntum og miðlun 

þeirra, hagnýtingu hugmyndarinnar um höfundinn og afurða hans eins og rætt var um 

í fyrsta kafla.  

 Af framansögðu má draga þá ályktun að rithöfundasafn líkt og bókmenntatexti 

fer í gegnum margbrotið umbreytinga- og merkingaferli, „þau [rithöfundasöfnin] 

safna saman mismunandi túlkunum og eign seinni kynslóða á hugmyndum og 

takmarki [rithöfundanna].“162 Það er þessi eiginleiki sem er megin hvati þess að þrátt 

fyrir að rithöfundasafnið sem slíkt markist fyrst og fremst af kyrrstöðu er merking 

þess marglaga og síbreytileg. Þetta gerir rithöfundasafn að uppsprettu frásagna, texta, 

sem snerta á fjölbreyttum viðfangsefnum og mikilvægt er að safnið geri að virkum 

þætti í starfsemi sinni. Sú rannsókn sem þessi ritgerð byggir að hluta á og ég mun nú 

gera grein fyrir á sér upphaf í þörf fyrir að gera öðrum frásögnum en þeim sem hefð er 

fyrir að segja á Gljúfrasteini skil ásamt því að takast á við safneignina, hús og heimili 

Halldórs Laxness og Auðar Sveinsdóttur, út frá þeirri hugmynd að hana megi lesa á 

mismunandi vegu.  

 

                                                 

161 Sama heimild, bls. 44-45. 
162 Hendrix, Harald, „Writers´ Houses as Media of Expression and Remembrance“, bls. 5. Mín þýðing 

á: „...they accumulate the various interpretations and appropriations of those ideas and ambitions by 

later generations...“ 
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3 Rannsóknir á söfnum og rannsóknin um Auði  

Markmið þessa kafla er að greina frá því hvernig rannsóknin sem vitnað var til í 

inngangi fór fram, hvaða aðferðum var beitt, þróun rannsóknarinnar og að lokum 

hvernig niðurstöðunum verður miðlað með sýningu. Sjónum verður beint að áhrifum 

hennar á safninu og hún sett í samhengi við endurmat á safnastarfi í samtímanum sem 

reifað hefur verið hér að framan. Áður en ég sný mér að rannsókninni sjálfri er 

mikilvægt að leita svara við nokkrum almennum spurningum er varða rannsóknir á 

söfnum til þess að auðvelda það að setja þessa tilteknu rannsókn í samhengi við söfn 

og safnastarf. Spurningarnar sem fjallað verður um eru: Hvaða tilgangi þjóna 

rannsóknir inni á söfnum og hvað er rannsakað, eða ætti að rannsaka? Og hver hefur 

þróun rannsókna í safnastarfi verið undanfarna áratugi?  

3.1 Tilgangur rannsókna á söfnum, viðfangsefni þeirra og þróun í 
safnastarfi 

Í þriðju grein safnalaga 2011 nr. 141 er kveðið á um hlutverk safna sem felst m.a. í 

rannsóknum og skulu þau einnig „varpa ljósi á menningar-, náttúru- og listasögu 

landsins“ ennfremur „auka lífsgæði manna með því að efla skilning á þróun og stöðu 

menningar, lista, náttúru eða vísinda.“163 Til að varpa ljósi á og efla skilning á þróun 

og stöðu menningar, náttúru og lista eru rannsóknir öllum söfnum nauðsynlegar. Hér á 

landi hefur ekki verið gerð ítarleg úttekt á stöðu rannsókna í safnastarfi eða hvernig 

þær hafa þróast. Samkvæmt gögnum frá Önnu Lísu Rúnarsdóttur sviðstjóra 

rannsókna- og varðveislusviðs á Þjóðminjasafni Íslands, nú settur þjóðminjavörður 

ásamt Önnu Guðnýju Ásgeirsdóttur, frá árinu 2010 er raunveruleikinn sá að 

„úrvinnsla [rannsókna er] takmörkuð og miðlun niðurstaðna ábótavant.“ 164 

                                                 

163 Þriðja grein laga 2011 nr. 141, safnalaga um hlutverk safna. Sjá Safnalög nr. 141/2011, sótt 8. 

janúar 2014 http://www.althingi.is/lagas/142/2011141.html 
164 Anna Lísa Rúnarsdóttir, „Rannsóknir á söfnum“, slæðusýning vegna fyrirlestrar, 11. febrúar 2011, 

Þjóðminjasafn Íslands. Texti innan hornklofa minn.  
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Samkvæmt safnastefnu á sviði þjóðminjavörslu 2010-2014 eru rannsóknir forsenda 

söfnunar og miðlunar. 165  Í hugum margra felst rannsókn safna fyrst og síðast í 

rannsóknum á safngripum. 166  Rannsóknir safna ættu þó ekki síður að beinast að 

safninu sjálfu, sem veitt hefur safngripnum umgjörð og jafnvel verið eitt um að ljá 

honum (endanlega) merkingu. Rannsókn á safninu sem stofnun hefur verið hluti af 

nýjum leiðum í safnastarfi og framsetningu safnkosts, þ.e. að beina athyglinni að 

safninu einkum starfsháttum þess, sköpun og miðlun þekkingar. 167  Þess konar 

sjálfrýnandi leiðir eða aðferðir í safnastarfi hafa orðið að nýju viðmiði og sífellt fleiri 

sýningar á söfnum sem telja má til meta-sýninga eða sýninga um sjálft safnið og 

starfsemi þess.168 Það er því flókið að segja í einföldu máli frá því hvert viðfangsefni 

rannsókna á söfnum er, eða gefa einfalt svar við spurningunni hvað er rannsakað. 

Spurningin snýst e.t.v. mun fremur um hvort rannsóknir séu enn virkur þáttur í 

safnastarfi. 

 Eins og kom fram hér að framan skortir ítarlegar upplýsingar um stöðu 

rannsókna á hérlendum söfnum. Sú þróun sem hefur orðið í safnastarfi almennt hér á 

landi fylgir þeirri sem orðið hefur á Bretlandseyjum að mörgu leyti og því nærtækast 

að líta til greininga sem liggja fyrir á þróun safnastarfs þar s.s. eins og á sviði 

rannsókna. R.G.W Anderson greinir frá þróun rannsókna í Bretlandi og kemst að 

þeirri niðurstöðu að dregið hafi úr rannsóknum og mikilvægi þeirra innan breskra 

safna.169  Þessi þróun hefur orðið samhliða breyttu rekstrarformi safna og aukinni 

áherslu á fjárveitingu frá einkaframtakinu eða að söfn afli sér sértekna. Eins og rakið 

var í fyrsta kafla varð sams konar breyting hérlendis. Vegna þessa hafa m.a. kröfur til 

safnstjóra breyst.170 Í stað sérfræðinga á sviði safna hafa safnstjórar í síauknum mæli 

                                                 

165 Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu 2010-2014, skýrslur Þjóðminjasafns Íslands 2011, 

Þjóðminjasafn Íslands, Reykjavík, 2011, sótt 10. apríl 2014 

http://www.thjodminjasafn.is/media/utgafa/Safnastefna-a-svidi-thjodminjavorslu-fyrir-arin-2010-

2014.pdf 
166 Anderson, R.G.W., „To Thrive or Survive? The State and Status of Research in Museums“, í 

Museum Management and Curatorship, vol. 20, 2005, bls. 297–311, hér bls. 208.  
167 Sjá Basu, Paul og Macdonald, Sharon, „Introduction: Experiments in Exhibiton, Ethnography, Art 

and Science“, í Exhibition Experiments, Sharon Macdonald og Paul Basu ritstjórar, Blackwell 

Publishing, Malden MA, Oxford og Carlton Victoria, 2007, bls. 1-25.  
168 Sjá sömu heimild.  
169 Sjá Anderson, R.G.W., „To Thrive or Survive? The State and Status of Research in Museums“ 
170  Sjá sömu heimild.  
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annars konar feril að baki og þann sem hentar betur þeim rekstri stofnunar sem er 

viðskiptalegs eðlis. Anderson heldur því fram að þessi þróun hafi haft áhrif á stöðu 

rannsókna inni á söfnum og samband safnstjóra og fræðimanna sem starfa sem 

sýningarstjórar á söfnunum.171 Rannsóknir snúast um að skapa nýja þekkingu en söfn 

hafa legið undir ámæli fyrir að byggja á gömlum hugmyndum, úreltri þekkingu og 

bregðast seinlega við nýjum upplýsingum. Þjóðminjasafn Íslands hefur m.a. legið 

undir þess konar gagnrýni eða fyrir að hafa ekki tekið mið af nýlegum 

sagnfræðilegum rannsóknum og horft framhjá þætti innflytjenda við gerð 

aðalsýningar safnsins, „Þjóð verður til“.172  

 Erfitt er að leggja mat á hver staða rannsókna á hérlendum söfnum er og er 

það verðugt rannsóknarefni að greina hana nánar. En svo virðist sem hérlend söfn 

ekki síður en þau í Bretlandi hafi ekki bolmagn til þess að rækja hlutverk sitt sem 

skyldi, sem er miður því safn er tilvalinn vettvangur til þess að bæði stunda 

rannsóknir þvert á fræðigreinar og miðla þeim utan hins hefðbundna akademíska 

ramma. Aðdraganda rannsóknarinnar um Auði má rekja til vilja þeirra sem stýra 

safninu, og koma að starfsemi þess, til að endurmeta ákveðna þætti í starfi 

Gljúfrasteins og safneignina út frá ólíkum sjónarhornum. Eins og kom fram í inngangi 

lýsir rannsóknin löngun starfsfólks safnsins til þess að vinna úr þeim hluta 

safneignarinnar sem tengist Auði og leita einnig út fyrir hana eftir efni sem brugðið 

gæti nýju ljósi á hana og stöðu hennar, sem og annarra kvenna, í íslenskri 

menningarsögu.  

3.2 Rannsóknin um Auði, markmið, ferill og forsendur hennar 

Eitt af megin markmiðum rannsóknarinnar um Auði er að safna efni í sýningu og 

sýningarskrá í tengslum við hana auk sýningar inni á Gljúfrasteini. Hún snýr að vel 

afmörkuðu efni, tilteknum einstaklingi, og byggir að mestu leyti á persónulegum 

gögnum. Rannsóknin telst því til ævisögu- eða lífssögulegrar aðferðar innan 

                                                 

171 Anderson, R.G.W., „To Thrive or Survive? The State and Status of Research in Museums“, bls. 303. 
172 Sjá Katla Kjartansdóttir og Kristinn Schram, „Renegotiating Identity in the National Museum of 

Iceland“, í Scandinavian Museums and Cultural Diversity, Katherine Goodnow og Haci Akman 

ritstjórar, Berghahn Books, New York, 2008, bls. 220-229. 
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eigindlegra rannsókna. 173  Beitt var aðferðafræði eigindlegra rannsókna en innan 

þeirrar aðferðar rúmast ólíkar leiðir og sveigjanleiki174 sem hentaði sérstaklega vel 

þessu tiltekna rannsóknarverkefni. Viðtölin sem voru tekin voru opin þ.e. 

viðmælendur voru spurðir opinna spurninga og gafst færi á að tjá sig óhindrað. Þessi 

aðferð reyndist best til þess að laða fram hugmyndir viðmælenda um viðfangsefnið, 

þeirra reynslu af samskiptum og sameiginlegum verkefnum með Auði Sveinsdóttur og 

Nínu Tryggvadóttur. Þessi opnu viðtöl voru einnig heppileg til þess að opna á nýjar 

upplýsingar sem væru þess virði að fylgja eftir og skoða nánar m.a. með tiliti til 

sýningarinnar og safneignar Gljúfrasteins.  

 Rannsóknir á söfnum fela í sér „ bakgrunnsrannsóknir sem síðan hafa áhrif á 

val á viðföngum, þemum og aðferðum framsetningar.“175 Enn fremur byggja þær á 

samvinnu og samráði við sérfræðinga og fulltrúa þess hóps eða einstaklings sem 

rannsóknin beinist að.176 Þetta hefur verið haft að leiðarljósi í rannsókninni, ekki síst 

samráð við breiðan hóp fólks sem tengist starfsemi Gljúfrasteins og eða viðfangsefni 

rannsóknarinnar. Úrvinnslan hefur fyrst og fremst verið fólgin í því að taka saman 

frumgögn- og heimildir og miðla þeim til þeirra sem starfa á Gljúfrasteini m.a. þegar 

sérstök leiðsögn var undirbúin síðastliðið haust, til þeirra sem koma að sýningunni og 

starfi safnsins s.s. eins og stjórn þess. Þessi úrvinnsla markast einnig af því hvaða 

möguleikum rannsóknargögnin búa yfir til þess að styðja við markmið sýningarinnar 

sem nánar verða rædd síðar í þessum kafla.  

Vorið 2013 fór ég á fund Guðnýjar Dóru Gestsdóttur forstöðumanns 

Gljúfrasteins en til stóð að starfsnám mitt í safnafræði færi fram á safninu. Þá hafði 

safnið í samstarfi við vinafélag þess ákveðið að skoða nánar nokkra þætti í sögu þess. 

Einn þeirra var hluti samstarfsverkefnis Gljúfrasteins og Listasafns Íslands sem sneri 

að því að skrásetja bréfasamskipti Auðar Sveinsdóttur og Nínu Tryggvadóttur 

                                                 

173 Sjá t.d. Crang, Mike og Cook, Ian, Doing Ethnographies, Sage, London, 2007. 
174 Sjá Snape, Dawn og Spencer, Liz, „The Foundation of Qualitative Research“, í Qualitative 

Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers, Jane Ritchie og Jane Lewis 

ritstjórar, Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi, 2003, bls. 1-23, hér bls. 3. 
175 Herle, Anita, „Exhibitions as Research: Displaying the Technologies That Make Bodies 

Visible“ [rafræn útgáfa], í Museum Worlds: Advances in Research, vol. 1, no. 1, 2013, bls. 113-135, 

hér bls. 113, sótt 1. febrúar 2014  http://dx.doi.org/10.3167/armw.2013.010108 Mín þýðing á: 

„...background research that informs the selection of objects, themes, and methods of presentation.“ 
176 Sama heimild, bls. 113-114.  
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myndlistarmanns. Erfingjar þeirra Auðar og Nínu höfðu samþykkt að afhenda bréfin 

til frekari rannsóknar og að efni þeirra yrði grunnur að sýningu sem Gljúfrasteinn 

hafði í undirbúningi um Auði og nýttist auk þess Listasafni Íslands sem hefur 

yfirlitssýningu á verkum Nínu í undirbúningi. Ástæðuna fyrir því að ég féllst á að taka 

þátt í þessu rannsóknarverkefni má rekja til þess að haustið 2012 skoðaði ég og 

greindi Runeberg safnið í Porvoo í Finnlandi en eins og nánar verður fjallað um í 

næsta kafla var sögu eiginkonu skáldsins Fredriku Runeberg gerð skil á safninu. Ég 

hafði því mikinn áhuga á að taka þátt í að rannsaka skrif ásamt öðrum gögnum Auðar 

og hafa áhrif á hvernig framsetningu hennar á safninu yrði háttað. Markmið 

rannsóknarinnar voru frá upphafi þau að að dýpka skilning og auka vitund um feril 

Auðar og tengsl hennar við aðrar áhrifamiklar konur fram yfir miðja síðustu öld. Í 

gegnum verk hennar og bréfasamskipti er þáttur hennar og hlutverk í íslenskri 

menningarsögu dreginn fram. Bréfin skipta fyrst og síðast máli þegar leitast er við að 

kortleggja persónuleg tengsl Auðar við aðra en þó aðallega konur sem unnu að sams 

konar verkefnum á sviði hönnunar og handverks ekki síður en baráttunni fyrir auknum 

áhrifum kvenna í íslensku þjóðlífi, sem m.a. má greina í skrifum Auðar sem birtust í 

tímaritinu Melkorku á árunum 1944-1962 og áður hefur verið minnst á. Þessi bréf eru 

einnig mikilvæg heimild um hvert hlutverk Auðar var í raun á heimili þeirra Halldórs 

Laxness og rennir stoðum undir greiningu mína á Gljúfrasteini og innviðum hússins 

sem kom fram í öðrum kafla.  

Um leið og vinna við rannsóknina hófst breyttust forsendur og bregðast varð 

við þeim með því að fara aðrar leiðir en upphaflega var ætlað. Breyttar forsendur 

fólust fyrst og fremst í því að þegar ég hóf formlega störf á Gljúfrasteini í 

ágústmánuði árið 2013 höfðu bréfasöfnin ekki verið afhend nema að hluta. Um 

sumarið hafði ég hitt erfingja Auðar vegna bréfasafns hennar en þá átti eftir að fara í 

gegnum öll þau bréf sem hún hafði skilið eftir sig og voru óflokkuð. Það varð úr að í 

september afhentu erfingjar Auðar safninu öll bréf hennar til tímabundinnar 

varðveislu. Ég fékk það verkefni að fara í gegnum þau með það fyrir augum að finna 

bréf frá Nínu Tryggvadóttur til Auðar en auk þess hafði verið ákveðið eftir að ég hafði 

farið yfir viðtalsbók Auðar og Eddu Andrésdóttur Á Gljúfrasteini og handrit Auðar að 

þeirri bók, að leita eftir meira efni í bréfasafninu sem gæti nýst til þess að bregða ljósi 

á starf Auðar innan og utan heimilisins. Bréf Auðar til Nínu voru afhent af dóttur 
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Nínu, Unu Dóru Copley, þann 26. febrúar 2014 en fram að því fór ég aðrar leiðir til 

þess að nálgast efni er varðar Nínu.   

 Í upphafi studdist ég við önnur skrifleg gögn í vörslu Gljúfrasteins en bréfin. 

Fyrstu fjórar vikurnar var annarra gagna aflað m.a. úr handritasafni 

Landsbókasafnsins þar sem bréfasamskipti Nínu Tryggvadóttur og Erlends 

Guðmundssonar í Unuhúsi eru varðveitt. Handrit sem Auður Sveinsdóttir hafði 

skrifað eftir að vinna við viðtalsbók þeirra Eddu Andrésdóttur hófst reyndist drjúgt til 

þess að bregða upp mynd af ævi Auðar og lífinu á Gljúfrasteini en brot úr því handriti 

kom út á prenti árið 1984 undir titlinum Á Gljúfrasteini. Þaðan var unnt að rekja þræði 

úr ævi Auðar sem birta af henni heildstæðari mynd en hefði fengist ef eingöngu 

bréfasafnið hefði verið skoðað. Rannsóknargögnin voru einkum skrifleg gögn, bréf 

Auðar Sveinsdóttur, handrit að bókinni Á Gljúfrasteini og bréfasamskipti Nínu 

Tryggvadóttur og Erlends Guðmundssonar sem eru varðveitt á Landsbókasafni. 

Sigríður Þóra Árnadóttir bókasafnsfræðingur og starfsmaður Gljúfrasteins tók saman 

bókaskrá um útgefin verk Auðar Sveinsdóttur og annað útgefið efni sem tengist henni. 

Af þessum útgefnu gögnum beindist rannsóknin fyrst og fremst að skrifum Auðar sem 

birtust í tímaritunum Hugur og hönd og Melkorka. Tveir viðtalsþættir þar sem Auður 

var tekin tali og sýndir voru annars vegar á Stöð tvö árið 1998 og hins vegar í 

Ríkissjónvarpinu árið 2002 voru skoðaðir en þeir hverfast um samband Auðar og 

Halldórs enda sjónvarpað á dánarári hans árið 1998 og árið 2002 þegar gengið var frá 

kaupum ríkisins á Gljúfrasteini og hundrað ára ártíð Halldórs var fagnað. Meðal 

rannsóknargagna má einnig telja ljósmyndir sem eru varðveittar á Gljúfrasteini en í 

því safni er að finna fjölmargar ljósmyndir af Auði frá barnæsku og fram eftir aldri. 

Þessar ljósmyndir hafa m.a. nýst til þess að greina nánar hlutverk Auðar á ólíkum 

tímum og þá mynd sem gjarnan birtist af henni t.d. í fjölmiðlum og hefur haft áhrif á 

hvernig hún hefur verið séð og upplifuð. Að lokum eru fjögur eigindleg viðtöl við þau 

Kristínu Eiríksdóttur, Gerði Jóhannsdóttur, Unu Dóru Copley og Guðmund 

Viggósson hluti rannsóknargagna. 

Það sem einkenndi upphaf þessarar rannsóknar var tilviljunin. Þegar ég fór af 

stað réði tilviljun því að fleiri bættust í hóp þeirra sem nauðsynlegt var að ræða við og 

sækja upplýsingar frá. Þar sem samvinna einkenndi mörg þeirra verkefna sem Auður 

og Nína unnu að bættust fleiri konur í hóp þeirra sem mikilvægt var að afla frekari 

upplýsingar um. Tveir viðmælenda minna eru í hópi þessara kvenna eða tengjast þeim.  
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 Val á viðmælendum réðist af svonefndri snjóboltaaðferð, þ.e. að viðmælendur 

bentu á aðra sem gagnlegt væri að ræða við o.s.frv. Tilgangur þessara viðtala var 

einkum fólgin í því að fá fyllri mynd af viðfangsefnunum, þeim Auði og Nínu, en 

einnig að skrásetja verk og verkefni í tengslum við þær sem áður hafði ekki verið gert. 

Viðtölin fóru fram á tímabilinu frá  ágústmánuði til októberloka árið 2013, sex viðtöl 

við fjóra viðmælendur. Fyrsti viðmælandi minn var Kristín Eiríksdóttir smíðakennari 

og vefari í Reykjavík. Kristín hóf samstarf við Nínu Tryggvadóttur síðla árs 1967 en 

vegna andláts þeirrar síðarnefndu ári síðar lauk því samstarfi skyndilega. Þetta 

samvinnuverkefni fól í sér ofnar eftirmyndir af völdum verkum Nínu en það bregður 

ljósi á ákveðna bylgju meðal lista- og hannyrðakvenna á tímabilinu, sem Auður tók 

m.a. sjálf þátt í og sjá má samskonar þróun víða annars staðar m.a. í Frakklandi 

nokkru fyrr. Önnur konan sem veitt gat upplýsingar um þess konar samstarf var 

Gerður Jóhannsdóttir hjúkrunarfræðingur í Reykjavík en móðir hennar Birta 

Fróðadóttir setti mark sitt á Gljúfrastein m.a. með hönnun húsgagna og 

innanhússhönnun. Birta, sem var menntaður húsgagnasmiður og innanhússarkitekt frá 

Danmörku og Ítalíu, fluttist frá heimalandi sínu Danmörku í Mosfellsdalinn. Vinátta 

tókst með þeim Auði og sóttist hún eftir aðstoð Birtu við að innrétta Gljúfrastein.177 

Síðustu tveir viðmælendur mínir eru Guðmundur Viggósson augnlæknir í Reykjavík 

bróðursonur Nínu Tryggvadóttur og dóttir Nínu, Una Dóra Copley listamaður í New 

York. Auk þeirra hafa aðrir tengst verkefninu sem ég leitað eftir upplýsingum og 

leiðsögn frá en þau eru Guðný Dóra Gestsdóttir sem stýrt hefur verkefninu, dætur 

Auðar þær Guðný og Sigríður Halldórsdætur og stjórnarmeðlimir Gljúfrasteins þau 

Fríða Björk Ingvarsdóttir stjórnarformaður, Kolbrún Halldórsdóttir og Halldór 

Þorgeirsson.  

3.3 Vandkvæði 

Það varð mér enn ljósara eftir því sem á rannsóknina leið að þegar unnið er með ævi 

þeirra sem eru okkur nálægt í tíma og sterk tengsl eru á milli þeirra og eftirlifenda, 

barna og barnabarna svo dæmi sé tekið, að gæta verður nærgætni. Það er mikilvægt að 

                                                 

177 Sjá Þröstur Sverrisson og Hulda Margrét Rútsdóttir, „Hús skáldsins“, bls. 72.  
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gefa þeim tíma sem varðveita gögnin og öðlast traust þeirra. Starfsfólk Gljúfrasteins 

hefur öðlast slíkt traust og mér er ljóst að ég hefði ekki fengið aðgang að 

rannsóknargögnunum með öðrum hætti þ.e. nema í gegnum safnið sjálft. Þau nánu 

tengsl sem eru milli fjölskyldu Halldórs Laxness og Auðar Sveinsdóttur við 

Gljúfrastein eru um margt sérstök og eflaust einstök þegar litið er til annarra safna af 

sömu tegund. Þessi tengsl eru rannsóknarefni í sjálfu sér.  

Það sem einkum olli vandkvæðum á rannsóknarferlinu var aðgengi að 

bréfasafninu sem eins og áður sagði var aðal efniviður rannsóknarinnar. Mikilvægt 

var að sýna þeim skilning sem höfðu bréfin undir höndum. Aðeins rúmt ár var liðið 

frá andláti Auðar og erfingjunum vafalaust erfitt að fara í gegnum bréf hennar. Því fór 

svo að í stað þess að aðeins bréfasamskipti þeirra Nínu og Auðar væru dregin fram úr 

bréfasafninu fór ég yfir allt bréfasafn Auðar og skráði það en í því eru auk sendibréfa 

ýmis önnur gögn, sýningarskrár, kvittanir o.s.frv. Þessi gögn hafa reynst mikilvæg í 

þróun og gerð sýningarinnar sem nú verður gerð nánari grein fyrir.  

3.4 Rannsókn verður að sýningu 

Eins og kom fram í inngangi verður niðurstöðum rannsóknarinnar miðlað með 

sýningu um Auði. Þann 29. ágúst árið 2014 verður opnuð sérstök sýning í Listasal 

Mosfellsbæjar og að hluta inni á safninu sjálfu, Gljúfrasteini.  

 Rithöfundasafnið Gljúfrasteinn varðveitir mikið magn af rannsóknarefni og 

frumgögnum. Margt af því hefur ekki verið hluti fastrar sýningar og er auk þess 

órannsakað. Um leið og rannsókn hófst á bréfum þeirra Auðar og Nínu varð ljóst að 

tilefni væri til að skoða nánar þau gögn sem hafa að hluta ekki verið skráð á safninu 

og tengjast sérstaklega ferli Auðar en einnig hlutverki ýmissa listamanna, vina og 

annarra sem tengjast sögu Gljúfrasteins. Safneignin býður upp á ótal möguleika á 

rannsóknum og nýsköpun á sviði þekkingar. Sýningar eru áhrifamikil leið til þess að 

miðla tilteknum hugmyndum, sögu einstaklinga, safngripa o.s.frv. til breiðs hóps.178 

Það er ekki síst þess vegna sem sú leið var valin að miðla niðurstöðum 

                                                 

178 Sjá t.d. Herle, Anita, „Exhibitions as Research: Displaying the Technologies That Make Bodies 

Visible“, bls. 113. 
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rannsóknarinnar með sýningu en um leið er safnið að hreyfa sig út fyrir sitt rými með 

því að nota margnota sýningarsal í stað þess að finna henni stað inni á safninu sjálfu. 

Það hefur verið eitt af markmiðum safnsins að leita leiða til þess að færa starfsemina 

út fyrir veggi safnsins því óneitanlega takmarkar það möguleikana að húsið sjálft er 

safngripur. 179  Þetta viðhorf endurspeglar einnig þá togstreitu sem býr í 

rithöfundasöfnum og fjallað var um í kaflanum hér á undan og felur í sér mikla tryggð 

við kyrrstöðuna og tregðu gagnvart því að afhjúpa hana. Afstaða mín er sú að um leið 

og rannsóknin verði sýnd í sýningarsalnum eigi sjálft rými safnsins að taka á sig aðra 

mynd í samræmi við þær niðurstöður sem rannsóknin hefur sýnt og fela m.a. í sér 

sterkar tengingar við innviði Gljúfrasteins og verk Auðar. Enn er óljóst með hvaða 

hætti sýningin mun hafa áhrif á framsetningu á safninu en í fimmta kafla verða 

möguleg áhrif rannsóknarinnar m.a. á framsetningu og starfsemi safnsins rakin nánar.  

 Sýningin grundvallast á aðferðafræði valddreifingar. Þessi aðferðafræði er 

hluti annars konar vinnubragða en þeirra sem einkenna 19. aldar safnið og það 

stigveldi sem er einkennandi fyrir sýningarstarf. 180  Sýningarvinnan byggir á 

teymisvinnu en í því teymi eru m.a. Þórunn Elísabet Sveinsdóttir sýningarhönnuður, 

starfsfólk safnsins, forstöðumaður þess ásamt kennara frá Varmárskóla sem koma 

mun að þróun safnfræðsluefnis í tengslum við sýninguna. Auk þeirra hafa verið 

kallaðir til fulltrúar ættingja Auðar, vinafélags Gljúfrasteins og stjórnar safnsins. Með 

þessum hætti er risið gegn því að sýn eins sýningarstjóra verði ráðandi við gerð 

sýningarinnar. Sem rannsakandi mun ég hafa áhrif á uppsetningu sýningarinnar og hef 

verið hluti fyrrnefnds teymis. Ég hef einnig tekið þátt í því að móta þær aðferðir sem 

hafðar hafa verið að leiðarljósi við gerð sýningarinnar.  

Einn liður í undirbúningsferli fyrir sýninguna var hugmyndafundur sem var 

haldinn á Gljúfrasteini 9. febrúar 2014 þar sem komu saman ellefu fulltrúar þeirra 

hópa sem nefndir eru hér að framan. Meginmarkmið fundarins var að draga fram sem 

                                                 

179 Sjá Pétur Blöndal, „Hver tími á sína lesningu: Hugmyndir um móttökuhús við Gljúfrastein“ viðtal 

við Guðnýju Dóru Gestsdóttur forstöðumann Gljúfrasteins og Fríðu Björk Ingvarsdóttur 

stjórnarformann Gljúfrasteins, í Morgunblaðið 10. febrúar 2013, sótt 26. mars 2014 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1454341/ 
180 Sjá Basu, Paul og Sharon Macdonald, „Introduction: Experiments in Exhibiton, Ethnography, Art 

and Science“, bls. 10.  
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fjölbreyttastar hliðar Auðar og skapa samsetta frásögn, margar hliðar og mörg 

sjónarhorn eins og skrif þátttakenda fundarins bera með sér.181  

Dóttir, systir, móðir, amma, eiginkona, húsmóðir og vinkona. 

Heimshornaflakkari, kona á ferð og flugi (...) Byggingastjóri, hönnuður, 

fagurkeri, frumkvöðull, veitingahaldari, framkvæmdamanneskja, 

skipuleggjandi menningaríbúðar og menningarviðburða í húsinu, 

tenging dalsins við umheiminn, gekk í öll verk stór og smá. Sinnti 

rekstri á húsi og umhverfi (...) Húsmóðir, gestgjafi, almannatengill, 

handavinnukennari, kvenfélagskona, ritstörf við kvennablöð (Melkorka, 

Þjóðviljinn o.s.frv.), sendiherra, róttækur hugmyndafræðingur, 

kvenréttindakona, kennari/upplýsari/boðberi, „ritstjóri“ nóbelskálds 

(...) Saumar, prjónar, hannar, útsaumur, vefnaður, lita- og munsturglöð, 

frumkvöðull (t.d. í hannyrðum), fagurkeri, strammaskáld, trendsetter, 

handavinnukona...182 

Það krefst svo sérstakrar sýningartækni að setja saman frásögn sem inniheldur ólíkar 

hliðar en með því að setja ólíka gripi hlið við hlið má laða fram óvænta merkingu 

ásamt því að ryðja nýjum hugmyndum um viðfangsefnið leið.183 Margar myndir af 

Auði eiga að rúmast innan rýmisins, kunnuglegar jafnt sem ókunnuglegar. Sýningin er 

ennþá í miðju sköpunarferli svo erfitt er að leggja mat á hver lokaniðurstaðan verður. 

Hún mótast af niðurstöðum rannsóknarinnar sem einkennast fyrst og fremst af 

samsetningu ólíkra þátta og sjónarhorna á viðfangsefnið. Þannig má forðast 

tilhneiginguna til þess að smætta viðfangsefni í sýningum eða skapa stílhreina 

heildarmynd, sem byggir á einfaldri og einhliða mynd af viðfangsefninu.184  

 Í marsmánuði árið 2013, örfáum mánuðum eftir að Auður Sveinsdóttir lést á 

tíræðisaldri, komu dótturdætur hennar saman þær Auður og Rannveig Jónsdætur, og 

fjölluðu um ömmu sína fyrir fullu húsi á Gljúfrasteini. Í umræðum um ömmuna Auði 

var m.a. tekist á við hlutverk Auðar í lifanda lífi og í hvaða hlutverk venja var og er að 

setja hana í.  

                                                 

181 Sjá Herle, Anita, „Exhibitions as Research: Displaying the Technologies That Make Bodies Visible“, 

einkum bls. 118.  
182 Fundargerð, hugmyndafundur vegna sýningar um Auði, Gljúfrasteinn, 9. febrúar 2014.  
183 Sjá Herle, Anita, „Exhibitions as Research: Displaying the Technologies That Make Bodies Visible“, 

einkum bls. 120. 
184 Sama heimild, bls. 131. 
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Það loðir við þetta eiginkonuhlutverk, við upplifðum hana sem 

sjálfstæða manneskju... það er svo afstætt hvað svona hlutverk þýða. 

Gagga [Rannveig] er viss um að hún (amma) hefði lært svona 

menningarstjórnun í dag (hlátur) á Bifröst, hluti af hennar starfi var 

slíkt starf einhvern veginn... Þetta er hefur verið svona dáldið eins og 

fyrirtæki og rekið (...) einhvern veginn...185 

Það er ljóst að hver tími hefur sína lesningu á fortíðinni, hlutverki og ævi tiltekinna 

persóna. Brýnt er að rithöfundasöfn sem og önnur söfn ýti undir nýjan lestur á 

safneign sinni og skapi þekkingu á henni sem samræmist nýjum viðmiðum. 

Rannsóknin sem ég vann að á Gljúfrasteini er sannarlega liður í slíku verkefni og 

hefur kallað á endurmat á safneigninni, fleiri skápar hafa verið opnaðir í orðsins 

fyllstu merkingu og gildi þeirra safngripa sem tengjast rannsóknarefninu aukist – þeir 

verða nú í aðalhlutverki eins og Auður sem tryggði íslenska ríkinu eignarhald yfir 

þeim á sínum tíma.  

Um leið og safnið er á leið út úr eigin rými og yfir í annað, sýningarrýmið, er 

einnig nauðsynlegt að líta til breytinga innan þess og tryggja að niðurstöður 

rannsóknarinnar takmarkist ekki við tímabundna sýningu í öðru rými. Þetta er ekki 

síður mikilvægt í ljósi þess að í fyrsta sinn í sögu safnsins gefst færi á að gera sögu 

Auðar og annarra kvenna skil og skapa rými fyrir aðra en Skáldið á safni sem mótast 

ekki síður af sköpun kvenna en karla.  

 

                                                 

185 Viðtal við Auði Jónsdóttur og Rannveigu Jónsdóttur þann 21. mars 2013 á Gljúfrasteini, umræðum 

stýrði Jórunn Sigurðardóttir, sótt 20. febrúar 2014  

http://www.gljufrasteinn.is/is/halldor_laxness/vi_og_verk_halldors_kiljans_laxness/upplesarinn/ 
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4 Okkar tími á safninu - tími og rými fyrir konur á karllægum 

söfnum? 

En hvernig verður okkar tími á safninu? Nú vantar listsaum, teiknaðan og 

unninn af íslenzkum nútímastúlkum, úr þeirra lífi og umhverfi. Við eigum 

ágæta listmálara, því skyldum við ekki geta átt jafngóðar hannyrðakonur í 

nútímaskilningi, og annað listskapandi handiðnaðarfólk.186 

Í þessum kafla leitast ég við að varpa ljósi á þær áskoranir sem mætt hafa 

rithöfundasöfnum sem gert hafa tilraunir til þess að draga fram sögur kvenna og tengi 

þau einnig við aðra tegund safna sem eru þeim nátengd eða heimilissöfn. Farið verður 

stuttlega yfir aukna áherslu undanfarinna ára á að greina framsetningu kvenna og hins 

kvenlega á söfnum ásamt þróun í þá átt að víkja frá hinu karllæga safni, sem 19. aldar 

safnið vissulega er. Hér verður ennfremur lögð áhersla á mikilvægi þess að breytingar 

á söfnum og nýjar sýningar unnar upp úr safneign þeirra séu vel ígrundaðar og 

grundvallist á nákvæmum rannsóknum. Það sem hefur m.a. verið haft að leiðarljósi 

við gerð sýningarinnar um Auði er að rannsóknin og vinnan að baki sýningunni taki 

til fjölbreyttra þátta og ekki sé látið nægja að beina sjónum að afmörkuðum þætti í t.d. 

sögu þeirra kvenna sem ætlunin er að gera skil á safninu eins og m.a. hefur verið gert í 

tilviki þeirra safna sem tekið verður mið af síðar í þessum kafla. 

Niðurstöður rannsóknarinnar um Auði hafa reynst mikilvægur þáttur í að 

leggja grunn að breytingu á safninu sem snýr að því að setja fram sögu Auðar og 

annarra kvenna sem tengja má safninu og samtímis afhjúpa þá kynjapólitík sem mótað 

hefur framsetningu kvenna á söfnum sem snúast um ævi og feril karla. Bréfasafn 

Auðar ásamt skrifum hennar í blöð og tímarit, munsturteikningar o.fl. eru t.a.m. 

mikilvægur grunnur að því að öðlast dýpri skilning á verkum hennar sem tilheyra 

safneign Gljúfrasteins og unnið verður sérstaklega með á sýningunni í ágúst árið 2014. 

                                                 

186 Auður Sveinsdóttir, „Hannyrðir í nútímaskilningi“, bls. 11.  
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Í skrifunum leggur Auður áherslu á að konur tjái veruleika sinn í hannyrðum og 

endurnýi formið, hefðina. Sjálf notaði hún m.a. útsaum til þess að skrásetja þræði úr 

eigin lífi, sína sögu og þau áhrif sem hún varð fyrir.  

Auk skrifa Auðar í blöð og tímarit skildi hún eftir sig texta í formi textíls. Klæði, 

veggteppi, teikningar, munstur o.s.frv. eru hennar listrænu skrif og ekki síður 

mikilvægt framlag en bókmenntaskrif eiginmannsins Halldórs Laxness í þeim 

skilningi að í þeim er hefðin endurnýjuð og brautin rudd fyrir nýjar leiðir í vinnu með 

textíl. Í gegnum textílinn gerði Auður tilraunir með form og efni, auk þess sem hún 

þróaði þá fagurfræði sem einkenndi verk hennar og alla innviði heimilisins að 

Gljúfrasteini. Louisa Waldén hefur skrifað um birtingarmyndir textíls eða texta 

textílsins, hún heldur því m.a. fram að í gegnum lestur á textíl kvenna megi lesa andóf 

og róttækni sem beindist meðal annars gegn feðraveldinu og þeim þröngu skorðum 

sem konum voru settar allt fram á 20. öldina.187 Hannyrðir voru valdsvið kvenna og í 

gegnum þær gafst tækifæri til þess að þróa hugmyndir og skapa utan ríkjandi, 

karllægs, valdakerfis. Það er athyglisvert að Auður setur í skrifum sínum, sem vitnað 

var til hér að framan, hannyrðir kvenna í safni Þjóðminjasafnsins í samhengi við 

                                                 

187 Waldén, Louisa, „Textilens text,“ í Tyg överallt, Nordiska museets och Skansens årsbok, Stockholm, 

2002, bls. 82-99. 

Mynd 9 vinstri: Púði Auðar Sveinsdóttur, Landaparís, felur í sér ævisögulegan þráð og varpar einnig skýru 

ljósi á hlutverk hennar í endurnýjun hefðarinnar og hæfileika til þess að skálda með nál og þræði. 

Mynd 10 hægri: Sýningarskrá sem er að finna í bréfasafni Auðar frá því hún heimsótti París í fyrsta sinn 

og sá sýningu Picassos á kúbískum verkum. Landaparís varð til í þessari ferð. 
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íslenska myndlist en lítur ekki á þessi verk í ljósi þess stigveldis sem síðar átti eftir að 

einkenna viðhorf og umræðu um verk kvenna á sviði hannyrða eða handverks. 

Waldén vitnar m.a. til þessa stigveldis og vísar í sögulega greiningu Önnu Lenu 

Lundberg um stöðu útsaums frá aldamótunum 1800 og fram yfir aldamótin 1900 en 

við „lok 18. aldar féll útsaumur sem sé undir list með kvenlegu yfirbragði, við upphaf 

20. aldar hefur þetta kvenlega yfirbragð aðskilið útsauminn frá listinni.“188  Þessa 

viðhorfs gætir ekki hjá Auði en á safninu hafa verk hennar verið sett skör lægra en 

verk eiginmannsins og áhrif hennar ekki nema að litlu leyti þar til umfjöllunar. Þetta 

kemur m.a. fram í margmiðlunarsýningunni sem er upphafsreitur leiðsagnarinnar um 

safnið en sú sýning hverfist um ævi og verk Halldórs. Í hljóðleiðsögninni um húsið 

fær Auður meira vægi bæði sem sögumaður og miðja frásagnar þar sem hlutverk 

hennar er m.a. til umfjöllunar, t.d. sem byggingarstjóri hússins, ásamt verkum hennar 

sem setja svip sinn á heimilið o.s.frv. Misræmi í vægi verka þeirra Halldórs og Auðar 

má skilja í kynjapólitísku ljósi þar sem áherslan hefur verið á hið ritaða orð en síður á 

texta eða frásögn í öðru formi s.s. eins og í textíl. Ein mikilvægasta breytingin í 

kjölfar rannsóknarinnar er sú að nú beinist athyglin að Auði og verkum hennar sem 

safnið hefur að geyma og þýðingarmikið er að miðla til þeirra sem sækja safnið heim 

eða vinna með safneignina. Því má einnig halda fram að ekki síst nú sé tími Auðar og 

hennar verka á safninu því eins og Waldén bendir einnig á hefur textílinn öðlast aukið 

vægi í listheimi samtímans og nú ekki síður meðal karla en kvenna.189 

 Frá því á seinni hluta síðustu aldar hefur athyglin í síauknu mæli beinst að 

framsetningu kvenna og hins kvenlega á söfnum. Söfn hafa verið skoðuð í ljósi 

feminískra fræða, út frá kyni, kynferði og sögu kvenna. Konum og hinu kvenlega 

hefur jafnan verið undirskipað í framsetningu safna á safneign sinni og fjölmörg dæmi 

verið dregin fram um slíkt inni á ólíkum söfnum.190 Eins og vikið var að í öðrum kafla 

hafa söfn á 21. öldinni gengið í gegnum  umbreytingaferli. Þetta umbreytingaferli 

hefur kallað á róttækar breytingar á því hvernig sögu kvenna er gerð skil á söfnum og 

                                                 

188 Waldén, Louisa, „Textilens text“, bls. 97-99. Mín þýðing á: „Vid 1700- talets slut räknades alltså 

broderi som konst med kvinnliga förtecken, vid 1900-talets början hade dessa kvinnliga förtecken 

utdefinierat broderiet från konsten...“ 
189 Sama heimild, bls. 99.  
190 Sjá t.d. Arndís Bergsdóttir, Söfn í kynjuðu ljósi: Framsetning kvenna í rými safns, MA ritgerð við 

Háskóla Íslands, júní 2012, bls. 46, sótt 24. mars 2014, http://hdl.handle.net/1946/11229 
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í hverju framsetning þeirra er fólgin. Í áðurnefndri umfjöllun Hooper-Greenhill um 

póst-safnið segir hún það fela í sér kvengervingu safna (e. feminisation of the 

museum).191 Í því er m.a. fólgið að söfn verði opnari fyrir margbreytileika. Vald safna 

í gegnum tíðina til þess að birta sérvaldar myndir m.a. af þjóðerni og kyni er þekkt og 

hefur verið eitt af megin viðfangsefnum safnafræðinnar og þeirra sem krafist hafa 

breytinga á safnakerfi 19. aldar. 192 Allt frá fyrri hluta 20. aldar hafa konur barist fyrir 

því að öðlast yfirráð yfir því rými, safninu, sem stjórnaði framsetningu á konum og 

kvenleika.193 Saga kvenna á söfnum hefur fyrst og fremst einkennst af fjarveru þeirra 

og jöðrun kvenlegrar reynslu.194 Sögur þeirra eru leyndar eða gleymdar. Þá liggur 

beinast við að spyrja hvernig söfnum sem byggjast á ævi og ferli karla, eins og raunin 

er um mikinn meirihluta rithöfundasafna og öðrum af svipuðum toga eins og 

heimilissöfnum, hefur tekist að vinna með sögu þeirra kvenna sem tengjast þessum 

söfnum og varpa ljósi á lífssögu þeirra? Nú verður leitast við að svara þessari 

spurningu og mið tekið af Runeberg safninu í Finnlandi og greiningu Lindu Young á 

heimilissöfnum. 

4.1 Spor kvenna á rithöfundasöfnum 

Alison Booth lítur á rithöfunda- og heimilissafnið sem safn ævisögulegra frásagna.195 

Þar gefst safngestum færi á að verða umluktir margföldum ævisögum í gegnum 

safngripi en að mati Booth eru safngripir frásagnir í efnislegu formi og búa yfir 

ævisögulegum þræði.196 Út frá þessari nálgun, þ.e. að líta á safnið sem ævisögu í öðru 

formi en hefðbundnu bókarformi, ættu rithöfunda- og heimilissöfn að vera tilvalin 

vettvangur fyrir margbreytilegar frásagnir og rúma lífssögu þeirra kvenna sem dvalið 

hafa í rými heimilisins og komið að sköpun þess. Þegar litið er til þeirra safna sem ég 

                                                 

191 Hooper-Greenhill, Museums and the Interpretation of Visual Culture, bls. 153. 
192 Sjá t.d. Haraway, Donna J., Primate Visions: Gender, race, and nature in the world of modern 

science, Routledge, London og New York, 1989; Levin, Amy K., Introduction, í Gender, Sexuality and 

Museums, Amy K. Levin ritstjóri, Routledge, London og New York, 2010, bls.1-11. 
193 Sjá Levin, Amy K., Introduction, bls. 3.  
194 Sjá m.a. Brandon, Laura, „Looking for the “Total” Woman in Wartime: A Museological Work in 

Progress“, í Gender, Sexuality and Museums, Amy K. Levin ritstjóri, Routledge, London og New York, 

2010, bls. 105-114.  
195 Booth, Alison, „House and Things: Literary House Museums as Collective Biography“, bls. 232.  
196 Sama heimild, bls. 234.  
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hef kosið að taka mið af er ljóst að tilhneigingin hefur verið sú að einblína á eina 

persónu, segja eina (ævi)sögu og eða draga eingöngu fram einfalda og einvíða mynd 

af öðrum persónum í texta safnsins. Konur falla oftar en ekki í hóp þeirra síðarnefndu.  

 Í skrifum um annars vegar rithöfundasöfn og hins vegar heimilissöfn (e. house 

museums) er þessum tegundum sjaldan blandað saman þrátt fyrir að tengslin séu 

augljós þar sem mikill meirihluti þeirra fyrrnefndu eru á heimilum rithöfunda eða í 

húsum sem með einhverjum hætti tengist ævi þeirra eins og vikið var að í upphafi 

fyrsta kafla. Charlotte Smith flokkar heimilissöfn í fjóra grunnflokka en þrír þeirra 

eru: Helgiskrín mikilmennisins (e. Great Man shrine), hús safnarans (e. The 

Collectors house) og hið fagurfræðilega hús (e. The Aesthetic house).197 Allt þetta 

getur átt við megin þorra rithöfundasafna sem eru vissulega helgiskrín utan um þau 

skáld og þá rithöfunda sem skarað hafa fram úr og öðlast fastan sess innan 

kanónunnar. Safn, t.d. bókasafn, þeirra er gjarnan hluti sýningarinnar á safninu og 

varðveitt í óbreyttri mynd (óhreyft) og að lokum bera hýbýli þeirra gjarnan vott um 

ákveðna fagurfræði og þjóna hlutverki sýnishorns um stíl viðkomandi eða tilraun til 

þess að skapa verk í áþreifanlegu formi eins og Harald Hendrix hefur haldið fram.198 

Þessi söfn markast einnig af kyrrstöðu og bjóða upp á frosin augnablik en það „vinnur 

á móti því að miðla reynslunni af því að lifa í húsinu sem flóknu ferli, eða öllu heldur 

sem summu margra ferla.“199 Ekki er gefið færi á að lesa húsið eða heimilið og öll þau 

merkingarlög sem í því eru fólgin. Að lokum er tilvist annarra en viðfangsefnis 

safnsins, sem oftar en ekki eru karlar, ekki viðurkennd eins og sést m.a. á nöfnum 

slíkra safna s.s. eins og Gljúfrasteinn – hús skáldsins o.s.frv. Þar með lenda konur, 

börn, vinir, vinnufólk o.fl. utan við meginþráð hússins, falla í skuggann eða eru 

smættuð niður í einfaldar staðlaðar myndir.  

Linda Young hefur greint ástæður þess að þrátt fyrir aukna áherslu á sögu 

kvenna og tilkomu fræðigreina sem fást við hana hafi heimilissöfn ekki brugðist við 

                                                 

197 Smith, Charlotte, The House Enshrined: Great Man and Social History House Museums in 

Australia and the United States, Doktorsritgerð við University of Canberra, 2002, sótt 24. mars 2014 

http://trove.nla.gov.au/version/29061492. 
198 Sjá Hendrix, Harald, „Writers´ Houses as Media of Expression and Remembrance“ 
199 Young, Linda, A Woman´s Place is in the House... Museum: Interpreting Women´s Histories in 

House Museums, bls. 8. Mín þýðing á: „ This convention militates against communicating the 

experience of living in the house as a complex process, or indeed as the sum of many processes.“ 
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þeim breytingum sem rannsóknir á reynsluheimi kvenna og hlutverki þeirra hefur 

fylgt. Enn eru það aðeins fá söfn sem leyfa sér í framsetningu á konum að leita 

handan við „hefðbundnar skírskotanir til kvenna í eldhúsum, stássstofum, 

svefnherbergjum og barnaherbergjum.“ 200  Myndin einskorðast við hefðbundin 

hlutverk kvenna en um leið eru „erfið“ viðfangsefni, eins og heimilisofbeldi, og 

nánari greining á flóknu og margþættu hlutverki húsfreyjunnar, sniðgengin. 

Ástæðurnar rekur Young til ýmissa þátta s.s. eins og til áhugaleysis þeirra sem ákveða 

hvað skal styrkja innan safna og íhaldssemi stofnana á sviði sögu og menningararfs, 

eins og safna.201 Ef litið er til þeirrar þróunar sem átt hefur sér stað hér á landi má þó 

greina skref í aðra átt, þ.e. í átt að því að gera konum skil á sýningum sem áður sneru 

eingöngu að körlum. Sem dæmi má nefna endurnýjun safns Jóns Sigurðssonar á 

Hrafnseyri við Arnarfjörð á afmælisári Jóns árið 2011. Þar hefur verið búið til rými 

fyrir eiginkonu hans Ingibjörgu Einarsdóttur sem áður var fjarverandi á safninu. En 

um leið og sýningin var endurunnin var breitt yfir áratuga sögu hennar sem karllægrar 

sýningar sem er umhugsunarvert.202 Í flestum tilfellum má setja íslensk rithöfunda- og 

heimilissöfn undir sama hatt og þau sem Young gagnrýnir fyrir að takast ekki á við 

sögu kvenna með áhrifaríkum hætti og afhjúpa fleiri þætti en þá sem snúa að staðlaðri 

mynd af konum. Þessi söfn hafa í stað þess að fella nýja þekkingu, sem orðið hefur til 

með fjölda rannsókna á sviði kvennasögu og feminískra fræða, að starfi safnsins stutt 

við einfaldar og hefðbundnar myndir af konum. Runeberg safnið í Porvoo hefur 

vissulega gert tilraun til þess að fella nýjar rannsóknir inn í vinnu safnsins með 

safneignina þó megin áherslan sé enn á að veita safngestum aðgang að 19. aldar 

heimili merkismanns sem haldist hefur „óbreytt“. Þetta safn er ágætt dæmi um 

hvernig safn sem fellur undir bæði rithöfunda- og heimilissafn hefur gert tilraun til 

þess að vinna með sögu kvenna og aðlagast breyttum tímum á yfir aldar sögu safnsins.  

Runeberg safnið felur í sér ágæta leið til þess að greina strauma og stefnur 

innan rithöfundasafna, en það sýnir með áhugaverðum hætti helstu stjórnmálalegar, 

                                                 

200 Young, Linda, A Woman´s Place is in the House... Museum: Interpreting Women´s Histories in 

House Museums,, bls. 1. Mín þýðing á: „..conventional references to women in kitchens, drawing 

rooms, bedrooms and nurseries.“ 
201 Sama heimild, bls. 3.  
202 Sjá nánar um þetta tiltekna efni í Páll Björnsson, Jón forseti allur? Táknmyndir þjóðhetju frá andláti 

til samtíðar, Sögufélag, Reykjavík, 2011.  
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fræðilegar og efnahagslegar breytingar sem orðið hafa á söfnum, breytingar sem rekja 

má til breyttra þarfa.203 Haustið 2012 skoðaði ég Runeberg safnið sérstaklega. Það 

sem markaði upplifun mína á safninu var fræðileg ævisaga, Fredrika Charlotta född 

Tengström. En Nationalskalds hustru, eftir Merete Mazzarella.204 Verk Mazzarella 

byggist á rannsóknum hennar á verkum Fredriku Runeberg, eiginkonu þjóðskáldsins 

Johans Ludvigs Runebergs, og varpar ljósi á hvernig hún í meðförum ævisagnaritara, 

fjölmiðla og annarra hefur verið smættuð niður í hlutverk eiginkonu þjóðskáldsins. 

Fredrika var þó svo sannarlega meira en „konan á bakvið manninn“ því hún hafði m.a. 

verið fyrst finnskra kvenna til þess að starfa sem blaðamaður og var ein fyrsta konan í 

stétt finnskra rithöfunda, baráttukona fyrir kvenfrelsi auk þess að hafa afgerandi áhrif 

á verk eiginmannsins.205 Einmitt vegna þess vakti það áhuga minn hvernig safnið 

vann með sögu hennar.  

Saga Runeberg safnsins sem safns hófst árið 1880 þegar finnska ríkið þáði hús 

hjónanna Fredriku og Johans Ludvigs að gjöf úr hendi sona þeirra. Fyrir utan þær 

áþreifanlegu breytingar sem orðið hafa á safninu í tímans rás verður einnig vart við 

hugmyndafræðileg átök, endurskoðun sögunnar. Þetta á ekki síður við um aukið vægi 

hins kvenlega á safninu sem áður beindi sjónum sínum aðeins að þjóðskáldinu en 

breiddi yfir hitt skáldið í húsinu, eiginkonu hans Fredriku sem var ekki við eina 

fjölina felld eins og áður sagði. Maria Kovanen starfsmaður safnsins sem ég tók viðtal 

við í heimsókn minni á safnið sagði að það hefði ekki verið fyrr en við upphaf 21. 

aldarinnar að Fredriku og verkum hennar var gefið aukið rými á safninu, að kröfu 

safngesta og í takt við aukinn áhuga á lífi hennar og kvenna fyrr á tímum almennt.206  

Að vissu leyti sýnir safnið breytta tíma sem fela í sér endurskoðun þeirrar sögu sem 

hefur verið sögð og um leið framsetningar á henni, en Runeberg safnið eins og svo 

mörg önnur rithöfunda- og heimilissöfn reynist eiga erfitt með að ákveða hvaða sögu 

                                                 

203 Crane, Susan, „The Conundrum of Ephemerality: Time, Memory, and Museums,“ í A Companion 

To Museum Studies, Sharon Macdonald ritstjóri, MA Blackwell Pub, Malden, 2006, bls. 98-109, hér 

bls. 98. 
204 Höfundur fjallaði um bókina í bókmenntaþættinum Seiði og hélogum á rás 1 árið 2008. 
205 Sjá Mazzarella, Merete, Fredrika Charlotta född Tengström. En Nationalskalds hustru, Svenska. 

Litteratursällskapet i Finland, Helsinki, 2007.  
206 Viðtal höfundar við Mariu Kovanen starfsmann Runeberg safnsins í Porvoo, 18. október 2012. 
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skal segja eða hvaða sögu henti að segja.207 Því þrátt fyrir kröfu um að gera líf og störf 

Fredriku sýnileg á safninu, að skapa henni rými, er nærvera hennar á safninu enn fyrst 

og fremst fólgin í mataruppskriftum og garðyrkju en eini staðurinn á safninu sem 

mætti kallast hennar er ávaxta- og grænmetisgarðurinn sem tilheyrir safninu og er 

raunar eitt meginþema safnsins á þessu starfsári.208 En skrifin, angistin sem fólst í því 

að þurfa að skrifa undir dulnefni eða hreinlega skrifa ekki, sá veruleiki sem Fredrika 

bjó við, eins og Merete hefur lýst í sínum skrifum og finna má stað í skrifum um aðra 

kvenhöfunda á 19. öld, er ekki sýnilegur á safninu. Vissulega er hér verið að gefa 

gripum sem tengjast konum meira vægi en um leið er verið að sniðganga aðra þætti í 

reynslu þeirra sem eiga ekki heima innan „hefðbundins hlutverks kvenna.“ Safnið 

skýtur sér þar með enn undan því að lýsa reynslu Fredriku utan hefðbundins ramma 

þess hlutverks sem henni var ætlað að rækja sem kona, þrátt fyrir að hún hafi í 

skrifum sínum barist gegn því og gagnrýnt ríkjandi, karllæga, hugmyndafræði þess 

tíma.  

Þegar skapa á tíma og rými fyrir konur inni á söfnum er mikilvægt að vanda til 

verka og skapa margvíða og flókna mynd í stað þess að takmarka svið konunnar á 

safninu við valdsvið þeirra í þeirra eigin tíð eins og reyndin er á Runeberg safninu. 

Eins og rakið var í þriðja kafla miðar allt að því að skapa samsetta frásögn, margar 

hliðar og mörg sjónarhorn á ævi og feril Auðar Sveinsdóttur. Það sem kom m.a. fram 

á undirbúningsfundi á Gljúfrasteini og vitnað var til í þriðja kafla, var að um leið og 

sýndar yrðu margar hliðar eða myndir af Auði væri mikilvægt að bera virðingu fyrir 

því hlutverki sem hún einnig rækti sem húsmóðir á Gljúfrasteini. En um leið má ekki 

gleyma því að áhrif hennar náðu langt út fyrir heimilið og birtast meðal annars í 

skrifum hennar, texta og textíl. 

 

                                                 

207 Sjá Adair, Joshua G., „House Museums or Walk-in Closets? The (Non)rRepresentation of Gay Men 

in the Museums They called Home“, í Gender, Sexuality and Museums, Amy K. Levin ritstjóri, 

Routledge, London og New York, 2010, bls. 264-278. 
208 Marta Guðrún Jóhannesdóttir, „Fredrika, Auður ja Nina“, svar við tölvupósti höfundar frá Mariu 

Kovanen starfsmanni Runeberg safnsins í Porvoo Finnlandi, 28. desember 2013. 
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5 Verðandi safn í gegnum rannsóknir 

Ekki var heldur til stóll, það hafði aldrei verið til neinn stóll í Sumarhúsum, bekkur ekki 

heldur; þaðanafsíður æðri munaður í híbýlaprýði, svo sem einsog gardínumentir, 

drottinn blessi heimilið, hallgrímur pétursson, rússakeisari, postulínshundur. Í sem 

stystu máli, það hafði aldrei verið til í Sumarhúsum í öll þessi ár nokkur sá gripur sem 

hæfur væri í stofu, eða hægt væri að nota í húsi yfirleitt.209 

 

Ólíkt Sumarhúsum skálduðu heimili heiðarbóndans Bjarts er Gljúfrasteinn, heimili 

Halldórs Laxness og Auðar Sveinsdóttur, fullt gripa sem vitna um fagurfræði þeirra 

og hlutverk innan og utan heimilisins. Sumir þessara gripa hafa verið færðir úr stað til 

þess að auðvelda safngestum að hreyfa sig í rými safnsins en loforðið um kyrrstöðu er 

þó hluti þeirrar upplifunar sem boðið er upp á á safninu. Við rannsóknina á verkum 

Auðar hefur safneignin komist á hreyfingu að því leyti að nú hefur verið hugað 

sérstaklega að ýmsum safngripum s.s. eins og munsturblöðum, teikningum og fleiru 

sem bregða ljósi á verk Auðar og koma til með að verða hluti sýningarinnar um hana. 

Margir þessara gripa og gagna höfðu ekki verið skráðir og möguleikar þeirra ekki 

kannaðir m.a. með tilliti til framsetningar á Auði og sögu hennar á safninu. Það er því 

ljóst að fyrir tilstilli rannsóknarinnar hafa orðið breytingar innan safnsins. Þessar 

breytingar vitna um áhrifamátt rannsókna sem aðferðar í endurmótun safnastarfs og 

sýningargerðar á söfnum. Í þessum lokakafla verður hugað að þeirri aðferð sem 

Hester Dibbits kynnti í málstofu við Helsinki háskóla og nefnd var í inngangi ásamt 

því að skoða nánar þær breytingar sem urðu innan rithöfundasafnsins Gljúfrasteins í 

rannsóknarferlinu og styðja þá niðurstöðu að líta megi á rannsóknina sem aðferð í 

endurmótun safnastarfs. 

                                                 

209 Halldór Kiljan Laxness, Sjálfstætt fólk, Helgafell, Reykjavík, 1952, bls. 431. 
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5.1 Rannsókn sem aðferð í endurmótun safnastarfs og sýningargerð 

Tengsl sýninga og fræðilegra rannsókna er hluti af sögu safna. Sögulega hafa söfn m.a. 

þjónað sem vettvangur opinberrar kynningar rannsókna. Í gegnum sýningar á söfnum 

voru niðurstöður þeirra, ný þekking, gerð sýnileg án þess þó að sýna ferlið að baki eða 

hvernig þekkingin varð til.210 Eins og kom fram í inngangi vaknaði áhugi minn á 

tengslum sýninga, safna, og rannsókna á meðan á námsdvöl minni í Helsinki stóð 

haustið 2012. Þar sótti ég málstofu á vegum þjóðfræðideildar háskólans sem bar heitið 

„Traditional Objects, Traditional Lifestyles? The Multi-layered Significance of 

Migrant Souvenirs“ undir stjórn Hester Dibbits prófessors og stjórnanda 

safnafræðideildar Reinwardt Academy í Amsterdam. Dibbits sagði frá rannsókninni 

„Culture and the Construction of Identity Migration and Material Culture: The 

Domestic Interiors of Twentieth Century Migrants and Their 

Descendants.“ Rannsóknin var unnin á vegum Meertens Institute og Koninklijke 

Nederlandse Akademie van Wetenschappen (ísl. Konungalega vísinda akademían í 

Hollandi) árin 2003 til 2006 en hana leiddi Hester Dibbits. Doktorsnemar unnu 

rannsóknina og beittu eigindlegum aðferðum við að kanna innanhúsmuni og 

innréttingar á heimilum innflytjenda og afkomenda þeirra í Hollandi. 

Innflytjendahópar voru bornir saman og leiddu rannsóknargögnin í ljós að 

innanhúsmunir, myndir, framsetning gripa eða jafnvel heillra rýma eða herbergja á 

heimilum þátttakenda vísuðu á einn hátt eða annan til upprunalands eða þjóðernis 

þeirra. Kenningarlegur rammi rannsóknarinnar var m.a. sóttur til verka Pierre 

Bourdieu, Erving Goffman og Willem Frijhoff og beindist að innanhúsmunum og 

uppröðun þeirra sem þætti í sjálfsmyndarsköpun innflytjenda. Þegar 

rannsóknarniðurstöður lágu fyrir ákvaðu þeir sem áttu aðild að rannsókninni að gera 

þær opinberar í formi sýningar. Listamaðurinn og sýningarstjórinn Michael McMillan 

sem fengist hafði við hugmyndir um uppruna og innanhúsmuni í eigin verkum211 var 

fenginn til þess að stýra sýningunni. Þar með höfðu rannsakendur ekki eingöngu 

afsalað sér yfirráðum yfir rannsóknarniðurstöðum heldur einnig tryggt að 

                                                 

210 Basu, Paul og Sharon Macdonald, „Introduction: Experiments in Exhibiton, Ethnography, Art and 

Science“, bls. 2 og 4.  
211 Sbr. The West Indian Front Room, The Geffrye Museum London, 2005-2006. Sjá nánar á heimasíðu 

safnsins http://www.geffrye-museum.org.uk/aboutus/press/releases/westindian/ 
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niðurstöðurnar næðu til mun breiðari og fjölmennari hóps en venja er. Hvernig efni 

rannsóknarinnar og niðurstöður hennar voru gerðar opinberar og aðgengilegar 

almenningi vakti mig til umhugsunar um fræðilegar hliðar sýninga á söfnum og 

möguleika safna til þess að verða virk í miðlun nýrrar þekkingar, m.a. í samstarfi við 

háskóla og aðrar rannsóknarstofnanir. Þátttakendur málstofunnar, nemendur við 

Helsinki háskóla og Reinwardt Academy, glímdu við nokkrar spurningar sem Dibbits 

lagði fram í málstofunni og varða þá aðferð sem nýtt var við miðlun ofangreindrar 

rannsóknar. 

1. Vinnur þú að ákveðnu verkefni á þessari stundu? Eða vinnur þú að 

rannsókn? Um hvað snýst hún? Hver eru megin viðfangsefnin?  

2. Álítur þú það þess virði að fylgjast með og skrá feril verkefnisins 

eða rannsóknarferlið? 

3. Ert þú á þeirri skoðun að gera ætti verkefnið eða rannsóknargögnin 

aðgengileg fyrir almenning (eða fyrir sérstakan hóp)? Ef svo er, 

hvenær og hvernig?212 

Rannsóknarferli snúast fyrst og fremst um að afla gagna, greina og vinna úr þeim en 

Dibbits beindi í spurningum sínum athyglinni að því að rannsakandinn horfi inn á við 

og skrái ferlið. Þessi þáttur rannsókna er sérstaklega mikilvægur söfnum sem stefna í 

átt að því að afhjúpa vinnuferli sín og veita almenningi aðgang að því hvernig þekking 

er búin til inni á söfnum og gera safngesti að virkum þátttakendum í þekkingarsköpun 

safnsins. Lokaspurning Dibbits snýr að úrvinnslu rannsókna en hún er að mestu leyti 

bundin birtingu á viðurkenndum vettvangi og í formi einhvers konar texta, ritrýndrar 

greinar, bókar, fyrirlestrar o.s.frv. Birting rannsókna miðast í flestum tilfellum við 

þröngt svið, sem gefur almenningi utan tiltekinna fræðasviða ekki færi á að sjá og 

leggja mat á þær forsendur sem liggja til grundvallar niðurstaðna. Háskólar og aðrar 

                                                 

212 Dibbits, Hester, „Traditional Objects, Traditional Lifestyles? The Multi-layered Significance of 

Migrant Souvenirs“, erindi flutt í Þjóðfræðideild Helsinki háskóla, Helsingin Yliopisto, 19. október 

2012. Mín þýðing á:  

1. Are you working on a project at the moment? Or are you doing research? What is it about? What are 

the main issues? 

2. Do you think it is worth monitoring and documenting the project or research process? 

3. Do you think the project or research data should be made accessible for the public (or for specific 

audiences)? If so, when and how? 
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rannsóknarstofnanir hafa verið hvattar til þess að miðla rannsóknum ekki eingöngu 

innan þeirra til að mynda í kennslu heldur til samfélagsins alls og nota til þess ólíkar 

leiðir. 213  Aðferðin sem var notuð í Hollandi miðar vissulega að því að opna 

almenningi leið að rannsóknarniðurstöðum. Sýningargestir fengu svigrúm til þess að 

túlka niðurstöðurnar án þess að vera beint inn á ákveðnar brautir eða sagt hvernig þeir 

ættu að skilja niðurstöðurnar.214 Að þessu leyti var um róttæka sýningu að ræða þar 

sem sýningargestum var treyst til þess að skilja sýninguna sínum skilningi. Samtímis  

slepptu fræðimennirnir sem unnuð höfðu að rannsókninni takinu af niðurstöðunum og 

túlkun þeirra. Rannsóknin sem unnið hefur verið að á Gljúfrasteini á það sammerkt 

með þeirri sem hér var rakin að hún miðar að því að opna breiðum hópi ekki aðeins 

aðgang að helstu niðurstöðum í formi sýningar heldur gefur hún fleirum en safninu 

eða rannsakendunum færi á virkri þátttöku í merkingarsköpun og túlkun á 

viðfangsefni rannsóknarinnar. Ekki er hægt að leggja mat á það á þessu stigi hver 

áhrif sýningarinnar verða og hvernig safngestir muni bregðast við henni og þeim 

upplýsingum sem hún miðlar. Ég lít svo á að rannsóknin og sýningin séu ekki  

endanlegar eða feli í sér endanlegar niðurstöður heldur séu þær varða á leið safnsins í 

átt að þekkingarleit og aðlögun þess að breyttu hlutverki sem mun gera því kleift að 

segja fleiri sögur og opna fyrir nánari skoðun á því marglaga kerfi sem rithöfundasafn 

eins og Gljúfrasteinn er eða getur orðið.   

Þegar litið er til umfjöllunar um málefni safna frá síðari hluta 20. aldar og 

fram á þá 21. er sú skoðun víða dregin fram að nú sé runninn upp sá tími þegar 

nauðsynlegt er að sleppa takinu á eignarhaldi safnsins á safnkostinum og túlkun hans 

og skapa vettvang fyrir ólíkar túlkanir.215 Rithöfundasafnið Gljúfrasteinn hefur verið 

slíkur vettvangur. Eftir að rannsóknin á skrifum og verkum Auðar hófst skapaðist m.a. 

grundvöllur fyrir samstarf við Listaháskóla Íslands (LHÍ). Thomas Pausz hönnuður og 

stundakennari við Hönnunar- og arkitektúrdeild LHÍ fór í gegnum hluta safns Auðar, 

                                                 

213 Sjá t.d. Jón Torfi Jónasson, „Háskólar og gagnrýnin þjóðfélagsumræða“, í Ritið Tímarit 

Hugvísindastofnunar Háskóla Íslands, 11. árg., 1. tbl., 2011, 47-65.  
214 Dibbits, Hester, „Traditional Objects, Traditional Lifestyles? The Multi-layered Significance of 

Migrant Souvenirs“ 
215 Sjá t.d. Roberts, Lisa C, From Knowledge to Narrative: Educators and the Changing 

Museum, Smithsonian Institution Press, Washington og London, 1997 og Hooper-Greenhill, Eilean, 

Museums and Education: Purpose, Pedagogy, Performance, Routledge, London og New York, 2009.  



 
77 

munsturteikningar og fleira í safni Gljúfrasteins. Hann mun áfram vinna með 

safneignina undir formerkjunum „safneign fyrir hönnuði“ eða „archive for designers“. 

Þetta samstarf er aðeins einn hluti þeirra möguleika sem opnast hefur fyrir eftir að 

rannsóknin hófst og sýnir að mikilvægt er fyrir safnið að hvetja til virkar notkunar á 

safneigninni.  

Rannsóknin hefur sett mark sitt á viðburði á safninu en sunnudaginn 27. 

október árið 2013 var boðið upp á sérstaka leiðsögn um safnið undir heitinu Veiðistóll, 

Landaparís og Maríuklæði, sem m.a. vísar til verka Auðar Sveinsdóttur á safninu og 

aukinnar áherslu á að beina sjónum að henni. Í kynningu á leiðsögninni kom m.a. 

fram að hugað yrði að „Landaparís og Maríuklæði Auðar Sveinsdóttur, sem bera 

ásamt öðrum verkum hennar sem prýða heimilið vott um hugmynda- og fagurfræði 

hennar í handverki og hönnun.“216 Þannig fengu safngripir sem tengjast Auði meira 

vægi á safninu. Rannsóknin um Auði hefur verið snar þáttur í að færast nær því 

markmiði að draga úr áherslu á hið karllæga á safninu og skapa þar rými fyrir konur. 

Auður hefur verið miðpunktur en um leið og saga hennar er skoðuð afhjúpast lífsspor 

annarra kvenna og þræðir milli þeirra og safnsins. Það má því gera ráð fyrir að á 

Gljúfrasteini verði hugað nánar að þessum þráðum og tengingu kvenna á borð við 

Birtu Fróðadóttur og Nínu Tryggvadóttur við safnið. Rannsóknin hefur leitt það í ljós 

að fullt tilefni er til þess að kanna nánar þessar hliðar safnsins og segja sögur fleiri 

kvenna en Auðar Sveinsdóttur.  

Rannsóknin afhjúpar þann eiginleika safna að búa yfir merkingu sem er aldrei 

full framleidd, heldur í stöðugri framleiðslu rétt eins og merking bókmenntaverka sem 

sífellt mæta nýjum lesendum. Rithöfundasöfn eins og aðrir staðir minninga verða 

aðeins til vegna þess eiginleika, að geta ummyndast og endurunnið merkinguna sem 

þeim fylgir.217  Í gegnum rannsóknir eins og þá sem hér hefur verið fjallað um gefst 

færi á að afhjúpa þau merkingarlög sem fylgja rithöfundasöfnum á borð við 

Gljúfrastein. Um leið koma fram þeir möguleikar sem safnið býr yfir til þess að takast 

á við fjölbreytt viðfangsefni er varða ævisögu þeirra sem dvöldu í húsinu og ljáðu því 

                                                 

216 gljufrasteinn.is, Veiðistóll, Landaparís og Maríuklæði, sótt 3. febrúar 2014 

http://gljufrasteinn.is/veidistoll_landaparis_og_mariuklaedi/ 
217 Nora, Lieux de mémoire. Realms of Memory: the Construction of the French Past, bls. 19.  
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merkingu, sögulegt samhengi þess og safnsins svo fátt eitt sé nefnt. Það sem 

rannsóknin á ferli Auðar hefur gert að verkum er að sífellt fleiri þræðir hafa komið í 

ljós sem hægt er að vinna með en þetta hefur m.a. aukið áhuga fræðimanna á sviði 

hönnunar sem koma til með að vinna með safneign Gljúfrasteins ekki síst það sem 

tengist sérstaklega Auði eins og greint var frá hér að framan. Með þessum hætti getur 

safnið sýnt fram á að þrátt fyrir að tilurð þess byggist á bókmenntum og 

höfundarverki Nóbelskáldsins Halldórs Laxness hefur það að geyma möguleika á því 

að höfða til breiðari hóps og tryggja að safnið búi yfir sveigjanleika og hreyfingu. 

Samtímis yrði safnið trútt Halldóri Laxness því hann lét sig mörg og fjölbreytt 

viðfangsefni varða ekki síður en að vera nær allan sinn feril virkur þátttakandi í því að 

endurnýja íslenskar bókmenntir, koma þeim á hreyfingu, án þess þó að gleyma eða 

leyna því að Auður hafði sama hlutverki að gegna en á öðru sviði.218 Í þessu er 

lífvænleiki safnsins fólginn.  

Ef rithöfundasafnið á að geta lifað af er mikilvægt að það hleypi lesandanum, 

safngestinum, að í sköpun merkingar inni á safninu – leyfi honum að lesa safnið og 

komast handan þeirrar stöðnuðu framsetningar sem einkennir allt of mörg 

rithöfundasöfn. Í gegnum breytingar á hlutverki safna og kröfur um að safnakerfið 

sem byggir á 19. aldar safninu taki á sig nýtt form í samræmi við þarfir samtímans er 

orðinn til hvati til þess að koma hreyfingu á rithöfundasöfn. Þrátt fyrir að safngestir 

rithöfundasafna sækist eftir kyrrstöðunni sem söfn af þessu tagi halda gjarnan á lofti 

ber brýna nauðsyn til að þau fái færi á að ummyndast og taka breytingum í stað þess 

að staðna. Í þessu sambandi mætti spyrja hvort væntanleg miðlun 

rannsóknarniðurstaðna rannsóknarinnar um Auði í Listasal Mosfellsbæjar og á 

safninu sjálfu muni ógna væntingum safngesta og hvort í því felist ekki þversögn 

gagnvart hugmyndinni um upprunaleika safnsins. Breytingar fela óhjákvæmilega í sér 

slíka ógn en gagnrýni undanfarinna ára hefur fremur beinst að skorti á tækifærum á 

                                                 

218 Haukur Ingvarsson er einn þeirra sem fjallað hefur um tilraunir Halldórs Laxness með 

skáldsagnaformið á seinni hluta ferils síns. Sjá Haukur Ingvarsson, Andlitsdrættir Samtíðarinnar: 

Síðustu skáldsögur Halldórs Laxness, Hið íslenska bókmenntafélag ReykjavíkurAkademían, Reykjavík, 

2009. Framlag Halldórs til endurnýjunar íslenskra bókmennta er drjúgt og einskorðast ekki við síðari 

verk hans.  
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söfnum og sýningum til þess að bregða nýju ljósi á safneignina og koma safngestum á 

óvart – hvetja til þess að ný þekking verði til.219 

Til þess að mega áfram gegna hlutverki í samfélaginu er mikilvægt að rithöfundasöfn 

grípi hvert það tækifæri sem gefst til þess að nýta þá möguleika sem þau búa yfir til 

þess að skapa sér framtíð í því breytingaferli sem stendur yfir. Kröfur um breytingar 

ætti ekki að tengja við krísu heldur jákvæðan möguleika á vandaðra og ígrundaðra 

starfi innan safna. Margar leiðir eru færar til þess að taka upp nýjan þráð innan 

rithöfundasafna en eins og rannsóknin um ævi og feril Auðar Sveinsdóttur leiddi í ljós 

er slík rannsókn góður upphafspunktur þegar leita á uppi nýja þræði.  

Í rannsóknarferlinu varð mér æ ljósara að tengsl rannsókna og sýninga fela í 

sér ótal möguleika, þessir möguleikar hafa verið kannaðir hér á landi en nær eingöngu 

einskorðast við listasöfn.220 Ljóst er að kalla þarf eftir umræðu um og rannsókn á 

hvernig hérlendum söfnum hefur tekist að rækja rannsóknarhlutverk sitt sem safnalög 

gera ráð fyrir að sé virkur þáttur í starfsemi safna. Rannsóknin reyndist mikilvægur 

þáttur í ferli endurskoðunar og endurmats á safninu, sem fólst fyrst og fremst í því að 

gera sögu Auðar skil. Söfn standa frammi fyrir umbreytingum sem krefjast 

endurskilgreningar á hlutverki þeirra og starfsháttum. Rannsóknir gegna lykilhlutverki 

í að endurskoða aðferðir safna við að sýna og segja sögur. Þær eru mikilvægur liður í 

því að svara þeirri gagnrýni sem áður hefur verið minnst á og beinist að því að 

safnastofnanir sjái hvorki né greini viðfangsefni líðandi stundar. Með auknum hlut 

rannsókna á söfnum, sem beinast bæði að safnkostinum og safninu sjálfu, má greiða 

leið þeirra inn í samtímann og í átt að meiri sátt um safnastofnanir.  

  

                                                 

219 Þessi gagnrýni var rædd í 2. kafla en benda má á umfjöllun Lisu C. Roberts í From Knowledge to 

Narrative: Educators and the Changing Museum, um mikilvægi þess að safn/sýning rúmi ólík viðhorf, 

ólíkar túlkanir og skapi vettvang fyrir samningsferli um merkingu sem m.a. getur farið fram í gegnum 

samræðu. 
220 Hér mætti t.d. nefna sýninguna Í bili í Hafnarborg 27. ágúst - 23. október 2011 í sýningarstjórn 

Ólafar Gerðar Sigfúsdóttur en hún hafði það að markmiði að „skapa vettvang fyrir gagnrýna umræðu 

um þekkingarsköpun og hlutverk listasafna í því samhengi.“ Sjá nánar á heimasíðu safnsins 

http://www.hafnarborg.is/Forsida/SYNINGAR/LIDNAR/Lesa//397 
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Samantekt og niðurlag 

Í fyrsta kafla þessarar ritgerðar var hugtakið rithöfundasafn reifað og gerð tilraun til 

þess að veita yfirsýn yfir þá þróun sem leiddi til þeirrar niðurstöðu að stofnað var til 

ýmiss konar menningartengdra verkefna sem byggja á sterkum tengslum við 

bókmenntir. Hér á landi eins og víða annars staðar skapaðist tækifæri til að koma á fót 

sérhæfðum verkefnum, söfnum, setrum og sýningum á sviði bókmennta. Það var ekki 

síst vegna þeirrar menningarstefnu sem kennd hefur verið við nýfrjálshyggju og 

einkenndi stefnu stjórnvalda í menningarmálum allt frá árinu 1990. Þó verður ekki 

litið framhjá því að áhugi beinist nú í auknum mæli að menningararfi (e. cultural 

heritage) hugtaki sem er allt í senn margþætt, flókið og hversdagslegt enda hefur 

notkun þess aukist töluvert frá síðustu aldamótum og merking þess óljós.221 Hugtakið 

menningararfur, sem hér verður ekki nánar skilgreint, liggur að baki margs konar 

nýsköpun í ferðaþjónustu og tengir söfn óhjákvæmilega slíku framtaki þar sem þau 

vinna fyrst og fremst með menningararf eða eru jafnvel menningararfur í sjálfu 

sér .222 Það var ekki fyrr en undir aldamótin 2000 sem hið opinbera sá hag sinn í því 

að koma að stofnun rithöfundasafna. Þau umskipti má rekja til þess 

menningarpólitíska stuðnings sem fylgdi í kjölfar stefnu stjórnvalda á 

menningarsviðinu sem fólst m.a. í áherslu á safntengda starfsemi, bókmenntir og 

tungumál sem eitt helsta sérkenni íslenskrar menningar.223 

                                                 

221 Sjá t.d. Valdimar Tr. Hafstein, „Menningararfur. Sagan í neytendaumbúðum“, í Frá endurskoðun til 

upplausnar: Tvær prófritgerðir, einn formáli, þrjú viðtöl, sjö fræðigreinar, fimm ljósmyndir, einn 

eftirmáli og nokkrar minningargreinar af vettvangi hugvísinda, Hilma Gunnarsdóttir, Jón Þór 

Pétursson og Sigurður Gylfi Magnússon ritstjórar, Miðstöð einsögurannsókna ReykjavíkurAkademían, 

Reykjavík, 2006, bls. 313-328; Šola, Tomislav, Essays on Museums and their Theory: Towards the 

Cybernetic Museum 
222 Sjá Guðbrandur Benediktsson, Museums and tourism: Stakeholders, resource and sustainable 

development, óprentuð MA ritgerð við Gautaborgarháskóla International Museum Studies, vor 2004, 

bls. 4, sótt 10. mars 2014 

http://gu.se/digitalAssets/1176/1176849_Dissertation_Gudbrandur_Benediktsson.pdf 
223 Þessi áhersla kemur m.a. fram í Tómas Ingi Olrich., Menningartengd ferðaþjónusta. Sjá einnig 

Sigurjón B. Hafsteinsson, „Heimili höfundarins“, erindi flutt á Hugvísindaþingi Háskóla Íslands, 

Háskóli Íslands, Reykjavík, 2011. 
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Vinsældir rithöfundasafna og –slóða eiga rætur sínar að rekja til löngunar til 

þess að finna bókmenntunum stað, að gera þær áþreifanlegar eins og að það sem er 

snertanlegt sé á einhvern hátt raunverulegra. Þrátt fyrir að aðferðir við að nálgast 

bókmenntatexta hafi tekið breytingum eru rithöfundasöfn og bókmenntaslóðir ekki 

úrelt, þvert á móti má færa rök fyrir því að þeim hafi vaxið fiskur um hrygg eins og 

fjölgun þeirra er til vitnis um. Rithöfundasöfn þjóna sams konar hlutverki í augum 

safngesta og áður þ.e. að færa þá nær höfundinum, bókmenntatextanum og því 

umhverfi sem mótaði hann og var mótað af honum. Líta má á sjálft rithöfundasafnið 

eins og hinn bókmenntalega stað (e. literary place) sem margbrotinn texta búinn til í 

gegnum skrif ekki aðeins höfundanna sjálfra heldur og þeirra sem komu þeim á 

bókmenntakortið t.a.m. með textum ætluðum lesendum á ferðalagi. 224  Það er svo 

lesandans, sem mætir þessu „sköpunarverki“ að ljá safninu merkingu og varpa 

minningum sínum á það.225 

Hér að framan hefur það ferli sem liggur að baki flestum rithöfundasöfnum 

verið rakið, frá einkarými til almenningsrýmis, heimilis til safns og minnisvarða um 

rithöfundinn. Rætt hefur verið um þá kyrrstöðu sem einkennir mörg rithöfundasöfn og 

gerir þau að dauðum söfnum, eða grafhýsum, fremur en lifandi minnisvörðum um það 

líf sem þar var eitt sinn lifað. En til þess að bregðast við þeim breytingum sem söfn 

hafa verið krafin um er rithöfundasöfnum nauðsynlegt að víkja frá strangtrúaðri 

viðleitni sinni til þess að varðveita upprunaleika safnsins. Lesendur leita enn, e.t.v. 

meira nú en nokkru sinni, eftir því að komast í snertingu við textann og höfund hans. 

En til þess að verða virkur þátttakandi í breytingaferli safna er mikilvægt að hverfa frá 

þessari stefnu kyrrstöðunnar. 

 Rithöfundasöfn hafa ekki verið undanskilin þeim breytingum sem orðið hafa á 

sviði safna þó enn hafi mörgum þeirra ekki tekist að bregðast við þeim kröfum sem 

gerðar hafa verið til þeirra um að aðlagast breyttum veruleika. Eins og rakið var í 

                                                 

224 Watson, Nicola J., The Literary Tourist, bls. 12.  
225 Hendrix, Harald, „Writers´ Houses as Media of Expression and Remembrance“, bls. 5. Hér er einnig 

gengið út frá því að safngesturinn lesi safnið eða sýninguna á sama hátt og bókmenntaverk sbr. 

umfjöllun Mieke Bal í Bal, Mieke „Exhibition as Film“, í Exhibition Experiments, Sharon Macdonald 

og Paul Basu ritstjórar, Blackwell Publishing, Malden MA, Oxford og Carlton Victoria, 2007, bls. 71-

93, hér sérstaklega bls. 75.  



 
82 

öðrum kafla einkennast rithöfundasöfn af kyrrstöðu og eru fremur íhaldssöm í eðli 

sínu. Færa má rök fyrir því að þeim hafi tekist misvel upp í því að snúa frá hinu 

karllæga safni en mörg þeirra hafa ekki haft þá stefnu að gera slíkt. Sú hætta er til 

staðar að þess konar söfn verði að „veglegum grafhýsum eða grafreitum, 

geymslustöðum úreltra gripa“226 og þar af leiðandi í sjálfu sér úrelt eða óþörf. Það 

sem niðurstöður rannsóknar minnar, vinnu á Gljúfrasteini og athugun á 

rithöfundasöfnum hafa sýnt er að líta má á rannsóknir sem lífæð safna og leið þeirra 

frá því að verða að slíkum grafhýsum.  

 Það sem titill þessarar ritgerðar, Auður á Gljúfrasteini, felur í sér er að með 

rannsókninni sem ritgerðin grundvallast á beinist athyglin að Auði Sveinsdóttur á 

rithöfundasafninu Gljúfrasteini og því hvernig aukið rými hefur verið skapað á 

safninu fyrir hana. Titilinn felur ekki síður í sér þá merkingu að rithöfundasöfn eins 

og Gljúfrasteinn búa yfir miklum auði, safnkosti sem krefst sífelldrar endurskoðunar 

og úrvinnslu í gegnum margs konar rannsóknir.  

 

  

                                                 

226 Booth, Alison, „House and Things: Literary House Museums as Collective Biography“, bls. 234. 

Mín þýðing á: „...mausoleums or cemeteries, as repositories of obsolete objects...“ 
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