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Inngangur 

Haustið 2010 hóf ég nám í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands. Upphaflega átti það 

að verða stutt innlit með námi til diplómagráðu. Námið var upplífgandi fyrir safnamann í næstum 

tvo áratugi sem aldrei hafði haft tök á að komast frá erilsömu starfi. Stjórn safnsins gaf mér 

launað leyfi eftir þörfum. Mér samdist við umsjónarmann deildarinnar um að ég tæki námið til 

mastersgráðu og fóru þá fram örlitlar bollaleggingar um hentugt lokaverkefni sem væri 30 

einingar að stærð. Niðurstaðan varð hvort ekki bæri að stefna að því að lokaverkefnið yrði útgáfa 

á bók um Húsið á Eyrarbakka.  

Með þessari greinargerð er fylgt úr hlaði nýrri miðlun af hendi Byggðasafns Árnesinga eða 

riti um sögu Hússins á Eyrarbakka. Greinargerðin segir frá tilurð og gerð ritsins jafnframt því 

sem rakin er lauslega saga Hússins á Eyrarbakka og þær miðlunarleiðir sem safnið hefur notað 

fram að þessu. Gerð rits þessa er lokaverkefni mitt í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla 

Íslands. Ritið er gefið út af Byggðasafni Árnesinga en ég er þar safnstjóri. Leiðbeinandi við 

verkefnið er Eggert Þór Bernharðsson prófessor í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands.  

Verkáætlun fyrir þetta verkefni var samin í október 2011 og samþykkt af leiðbeinanda. Þar 

var gert ráð fyrir verklokum vorið 2012. En ýmsar ástæður, einkum fjárhagslegar af hendi 

safnsins, hafa valdið því að ekki var lagt af stað fyrr en snemma hausts 2013. Í verkáætlun er 

verkefnið reifað og línurnar lagðar, þar segir: 

 

Nemandi hyggst ganga frá til útgáfu bók. Saga Hússins á Eyrarbakka 1765-1995. 

Bókinni er ætlað að vera góður leiðarvísir fyrir gesti safnsins og til sölu í Húsinu. 

Byggir hún á rannsóknum nemandans sem sérhæft hefur sig í sögu þessarar öldnu 

byggingar og safnað að sér fjölmörgum gögnum en hyggst nú ganga frá til útgáfu 

fullkomnu handriti með ljósmyndum og öðrum upplýsingum um Húsið. Í Húsinu er 

góð grunnsýning um sögu Hússins á Eyrarbakka, gerð hefur verið heimildarmynd um 

Húsið á Eyrarbakka en eftir er að gefa út bók um Húsið á Eyrarbakka. Fyrirhugað er 

að hafa bókina á íslensku og ensku.
1
  

 

Markmiðið væri að gefa út bók sem nýtast mætti við miðlun Byggðasafns Árnesinga á sögu 

Hússins á Eyrarbakka. Því yrði fylgt eftir frá upphafi, þ.e. frá handritsgerð til útgáfu á prentuðum 

grip. En markmiðið er ekki einungis bókaútgáfa. Verkefnið fellst líka í að bera þessa 

                                                 
1
 „VERKÁÆTLUN vegna lokaverkefnis til MA-prófs í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands, nemandi 

Lýður Pálsson“, skjal í vörslu Lýðs Pálssonar.  
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miðlunarleið saman við aðrar miðlunarleiðir við safnið og í þriðja lagi að reifa fjölmargar leiðir 

við þessa miðlunarleið því ótal leiðir er hægt að fara við að gefa út bók.  

Nú þegar verkefninu er að ljúka stendur það að mestu sem lagt var af stað með. Reyndar er 

sviðsljósinu lítillega varpað á Húsið eftir 1995 þegar það opnaði sem safn og sagt frá helstu 

atriðum og viðburðum í sögu þess og þar með safnsins frá 1995. Þetta er því saga Hússins á 

Eyrarbakka frá 1765 til okkar daga. Ritið verður einungis gefið út á íslensku en áætlað er að þýða 

það yfir á ensku í kjölfarið eða þegar styrkir fást til þess. Samhliða vinnunni við gerð bókarinnar 

kynntist ég hversu fjölmargar leiðir er hægt að fara við að fara þessa miðlunarleið. Verkefnið 

varð því ekki bara bókaútgáfa heldur líka og miklu fremur opnaði hún mér dyr að ólíkum leiðum 

við að vinna að bókagerð.  

 

 

 

Saga Hússins 

Rétt er að ræða í stuttu máli sögu þessarar fornu byggingar sem nær fram á 18. öld. Fá hús eru til 

á landinu frá þeirri öld en Húsið er í hópi tíu elstu húsa landsins.  

Sögu Hússins á Eyrarbakka hef ég kosið að skipta í fjóra kafla. 1. Tímabilið 1765-1847 með 

áherslu á byggingu Hússins og kaupmenn sem bjuggu þar hver á eftir öðrum. 2. Tímabilið 1847-

1886 sem segja má að hafi einkennst af hinum vinsæla faktor sem þá bjó í Húsinu og útbreiddi 

danska borgarmenningu til landsmanna. 3. Tímabilið 1887-1930 þegar vegur menningar og 

mannlífs var í miklum blóma en síðan hætti Húsið að vera kaupmannssetur. 4. Tímabilið 1930 – 

nútímans, frá hnignunarskeiði til viðgerða og endurreisnar Hússins sem síðast varð að safni. Þessi 

fjórskipting hefur verið leiðandi í kynningu minni á Húsinu. Áherslan hefur verið lögð á 

tímabilið 1847-1935 þegar Húsið átti sitt blómaskeið, hnignunarskeið og því loks bjargað. Þessa 

fjórskiptingu má meðal annars sjá í grunnsýningu safnsins um sögu Hússins og sömuleiðis í 

kaflaskilum í ritinu sem greinargerðin fjallar um. Fjórskipting þessi er ekki óumdeilanleg. 

Tímabilin eru mislöng, það fyrsta nær yfir 80 ár og einnig það síðasta, en tímabil 2 og 3 eru 

styttri. Tímabil 2 nær yfir tíð einna hjóna í Húsinu en tímabil 1 yfir mjög margar fjölskyldur. Á 

tímabili 1 voru bæði uppbyggingarskeið, stöðugleikaskeið og hnignunarskeið, tímabil 2 

uppbyggingarskeið, tímabil 3 stöðugleikaskeið og síðan hnignunarskeið og tímabil 4 má með 
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rökum segja að hafi verið stöðugleika- og uppbyggingarskeið. Þessi fjórskipting sögunnar er 

gegnumráðandi í miðlun minni, og þar með safnsins, á sögu Hússins á Eyrarbakka.  

Húsið á Eyrarbakka var byggt árið 1765.
2
 Við vesturgafl þess var ári síðar byggð skemma 

nokkru minni en Húsið. Skemman vék fyrir nýrri byggingu, Assistentahúsinu, árið 1881. Þessar 

tvær byggingar mynda eina heild, eru með einum inngangi og gefa sérstakt sjónarhorn þar sem 

stafnar þeirra mynda níutíu gráðu horn.  

Húsið á Eyrarbakka var heimili kaupmanna, verslunarstjóra og annarra starfsmanna 

Eyrarbakkaverslunar frá 1765 til 1927. Frekar lítið er vitað um sögu íbúa þess fyrstu öldina en 

miklar heimildir hafa fundist um íbúa Hússins frá 1847.  

Jens Lassen var fyrsti kaupmaðurinn í Húsinu. Hann má finna í skjölum sýslumanns 

Árnesinga en hann var kærður út af ýmsum málum og voru kærubréf send til sýslumanns út af 

honum. Sjálfur var hann meiri búmaður en kaupmaður en búskapur var hluti af búsetulandslagi 

Hússins á Eyrarbakka langt fram á 20. öld.  

Síðar komu kaupmenn eins og Kristján Hartmann, Petersen og Lambertsen-feðgar. Brátt varð 

um Hartmann kaupmann en hann er sagður hafa orðið hugstola og lést í blóma lífsins. Petersen 

varð árið 1788 fyrsti kaupmaðurinn til að eiga verslunina sjálfur en áður hafði hún verið í eigu 

verslunarfélaga konungs. Lambertsen eldri fékk misjafnt orð á sig en hann stóð þó fyrir þeirri 

nýbreytni að leggja net í sjó til fiskveiða fyrir utan Þorlákshöfn. Lambertsen yngra gekk illa með 

verslunina og var hann sagður drykkfeldur og óreglusamur. Betur gekk þegar Peter Duus varð 

kaupmaður um 1840.  

Guðmundur Thorgrímsen varð verslunarstjóri á Eyrarbakka árið 1847. Hann og kona hans, 

Sylvía Thorgrímsen, urðu menningarleg upplyfting fyrir Eyrarbakka. Þau voru húsráðendur til 

ársloka 1886. Á þeirra tíma breyttist Eyrarbakki úr fámennu fiskiþorpi í bæ með um 450 íbúa og 

uppbygging varð á öllum sviðum mannlífsins, hvort sem það var verslun, atvinna eða menning. 

Guðmundur Thorgrímsen stýrði versluninni af skörungskap. Húsfrúin Sylvía sá um húshaldið og 

með henni fylgdi mikil músík.  

Ein dóttir þeirra hjóna, Eugenia, giftist dönskum assistent, Peter Nielsen og tóku þau við 

búsforráðum í Húsinu í ársbyrjun 1887. Áfram var sama reisn yfir Húsinu og eru til fjölmargar 

frásagnir um mannlíf í þeirra tíð sem bera þess merki að Húsið hafi verið sannkallað 

menningarsetur.  

                                                 
2
 Lýður Pálsson: Leiðsögn um Húsið á Eyrarbakka og Byggðasafn Árnesinga, bæklingur gefinn út árið 2006. 
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En svo fékk Peter Nielsen lömunarveiki og lét af störfum. Verslunarfélagið Einarshöfn var þá 

stofnað á grunni Lefolii-verslunar og Jens D. Nielsen, danskur að uppruna og tengdasonur 

Eugeniu og Peters Nielsens, varð verslunarstjóri. Einarshöfn varð hallloka í samkeppni við aðrar 

verslanir og var hún seld Kaupfélaginu Heklu í árslok 1918. Þá flutti Guðmundur Guðmundsson 

kaupstjóri Heklu í Húsið og breytti heiti þess í Garð. En þá voru komnir nýir tímar, bændur og 

aðrir viðskiptavinir leituðu á aðrar slóðir þegar samgöngur bötnuðu og verslun við Kaupfélagið 

Heklu, sem hafði átt sitt blómaskeið á árabilinu 1908 til 1912, dróst töluvert saman.
3
  

Húsið og aðrar eigur Kaupfélagsins Heklu lentu um skeið í eigu Landsbanka Íslands eftir 

1925. Dauflegt var um að litast í Húsinu fyrir 1930 en árið 1932 eignuðust það hjónin Ragnhildur 

Pétursdóttir og Halldór Kr. Þorsteinsson sem kennd hafa verið við húsið Háteig. Þau létu gera 

það upp og höfðu það sem sumarhús, einkum eftir 1945.  

Viðbygginguna Asssistentahúsið leigðu Ragnhildur og Halldór út og þar bjó Guðmundur 

Daníelsson rithöfundur og skólastjóri á árunum 1943 til 1951. Sumarið 1945 lánaði Guðmundur 

Halldóri Laxness Assistentahúsið og þar skrifaði hann síðasta hluta Íslandsklukkunnar, Eldur í 

Kaupinhavn.  

Árið 1979 urðu hjónin Auðbjörg Guðmundsdóttir og Pétur Sveinbjarnarson eigendur að 

Húsinu þegar þau keyptu það af einni dóttur Háteigshjónanna. Þau létu endurbæta þar margt og 

bjó Auðbjörg í Húsinu til 1994. Tveimur árum áður en hún flutti þaðan seldi hún ríkissjóði Húsið 

og hefur þar verið Byggðasafn frá 1995. 

Saga Hússins á Eyrarbakka er ekkert mjög ólík sögu annarra gamalla húsa, fólk kom og fór 

og lifði sínu lífi þar í takt við samfélagið hverju sinni. Hápunkturinn í sögu Hússins eru 

áratugirnir kringum 1900 þegar Húsið var hluti af veldi Lefolii kaupmanns. Um 1930 var strax 

farið að tala um sögulegt vægi Hússins á Eyrarbakka og víðsýn efnahjón í Reykjavík keyptu það 

vegna sögu sinnar. Það er í raun í fyrsta sinn sem einstaklingar á Íslandi kaupa hús vegna sögu 

þess og gera upp. Urðu þá ákveðin þáttaskil í sögu íslenskrar húsaverndar, sem og sögu Hússins á 

Eyrarbakka. Aftur urðu stórmerk þáttaskil þegar Húsið á Eyrarbakka varð almenningseign árið 

1992 og það gert að safni.  

 

                                                 
3
 Um verslunarmál í Árnesþingi skrifaði ég BA-ritgerð í sagnfræði. Lýður Pálsson: Að versla Suður. Verslun og 

afurðasala Árnesinga 1900-1930. BA-ritgerð í Sagnfræði frá Háskóla Íslands. Rv. 1990. 
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Byggðasafn Árnesinga í Húsið 

Sumarið 1991 bauð Auðbjörg Guðmundsdóttir Ríkissjóði Húsið til kaups. Rekstur þess var 

orðinn henni þungur fjárhagslegur baggi, viðhald umfangsmikið og margvísleg gjöld sem hún 

þurfti að bera vegna Hússins. Haustið 1991 var þeirri spurningu varpað fram í greinargerð 

Hjörleifs Stefánssonar arkitekts, sem þá starfaði hjá Húsafriðunarnefnd og Magnúsar Karels 

Hannessonar oddvita Eyrarbakkahrepps, hvort hluti Byggðasafns Árnesinga gæti farið í Húsið á 

Eyrarbakka og framtíðarnot Hússins í almannaeigu yrðu þannig tryggð. Þann 19. október 1992 

var skrifað undir samkomulag um framtíð Hússins á Eyrarbakka milli Ríkissjóðs, Þjóðminjasafns 

Íslands, Eyrarbakkahrepps og Héraðsnefndar Árnesinga, eiganda Byggðasafns Árnesinga. 

Aðalatriði þess samnings var að ríkið skuldbatt sig til að kaupa Húsið af Auðbjörgu 

Guðmundsdóttur, Þjóðminjasafnið tæki við Húsinu ásamt fjárframlagi frá ríkissjóði til viðgerða 

og Byggðasafn flytti síðan starfsemi sína í Húsið á Eyrarbakka að viðgerðum loknum.  

Rétt er að greina lítillega frá bakgrunni Byggðasafns Árnesinga enda er það hlutverk safnsins 

að miðla sögu Hússins á Eyrarbakka en er það Byggðasafn Árnesinga sem gefur út ritið og það er 

vinnustaður minn. Frá 1964 hafði byggst upp stofnunin Byggða- og listasafn Árnesinga á 

Selfossi. Grunnsýning Byggðasafnsins og safnmunir allir voru á efri hæð Tryggvagötu 23 í húsi 

sem byggt var á tveimur hæðum fyrir bókasafn á neðri hæð og byggðasafn á efri hæð. Engin 

geymsla var fyrir safnið. Allir gripir voru á sýningu safnsins og hún varð þétt og óskipulögð með 

tímanum þar sem velviljaður almenningur í héraðinu var alltaf að gefa merka muni í safnkostinn. 

Nokkuð rættist úr húsnæðismálum safnsins þegar það fékk geymslu fyrir safnmuni sína árið 1986 

og einnig var sýning safnsins endurskipulögð eftir deildum og eðli safngripa, jafnframt því sem 

tekið var tillit til notkunar safnsins fyrir skóla. Samhliða byggðasafni byggðust upp listasafn, 

náttúrugripasafn og skjalasafn sem koma ekki meira við söguna hér.  

Að flytja safn í Húsið var mikið og erfitt verkefni sem lenti á höfundi þessarar greinargerðar 

að stýra, nýbyrjuðum á safninu. Það tókst með góðra manna hjálp. Mesta hjálpin fólst í að búið 

var að móta sýningarstefnu fyrir Húsið á Eyrarbakka áður en kom að uppsetningu sýningar og 

flutning safnmuna í Húsið. Sýningarstefnan var mótuð af þremur margreyndum konum á sviði 

safnamennsku, þeim Ragnhildi Vigfúsdóttur, Hildi Hákonardóttur og Ingu Láru Baldvinsdóttur. 

Þær funduðu nokkrum sinnum vorið 1993 og mótuðu stefnumótandi plagg sem hefur verið haft 

til viðmiðunar við gerð sýninga í Húsinu alla tíð síðan.  
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Við uppsetningu safnsins var ráðinn hönnuður sem sá um að hanna sýningaskápa, bakgrunn 

fyrir texta og safnmunaupphækkanir, með öðrum orðum sýningakerfi fyrir sýningar í 

Assistentahúsinu. Hönnuðurinn var Jon Nordsteien, hinn sami og sá um hönnun á endurgerð 

Hússins og Assistentahússins á Eyrarbakka. Annað einfaldara kerfi var hannað fyrir sýningar í 

Húsinu en þar var áherslan lögð á Húsið sjálft, sögu þess og umhverfi. Í Assistentahúsinu voru 

settar upp sex sýningardeildir; verslunarsýningar í tvennu lagi, kirkjusýning, brot af því besta, 

Veröld kvenna og Flóaáveitan. Í Húsinu var sett upp stássstofan samkvæmt aldargömlum 

ljósmyndum, í bláu stofu var saga hússins rakin og ítarefni um Húsið var til staðar í borðstofunni 

fyrstu mánuðina. Eldhúsið var á sínum stað en til að byrja með voru ekki neinir safnmunir á 

rishæð Hússins, en úr því var bætt á næstu tveimur árum og enn aftur árið 2003 þegar skrifstofa 

safnsins flutti úr Húsinu. Borðstofan hefur verið nýtt til fjölmargra hluta. Þar hafa verið settar 

upp fjölmargar sýningar, þar hafa verið haldnir fyrirlestrar, hún hefur verið notuð til fundarhalda, 

borðhalds og margs annars. Það hefur gefið heimafólki möguleika á að koma aftur og aftur þrátt 

fyrir að ýmsir aðrir hlutar safnsins breytist lítið eftir misserum. Árið 2004 var Eggjaskúrinn 

endurvígður og sett þar upp náttúrugripasýning. Í Eggjaskúrnum er líka hægt að halda 

sérsýningar með litlum tilfærslum. Útihúsin fyrir norðan Húsið hafa verið opin eftir því sem 

möguleikar hafa gefist og hefur t.d. Hjallurinn sem stendur næst Húsinu verið opinn á hverju 

sumri undanfarin ár. Þar eru til sýnis margvísleg amboð og áhöld við jarðvinnslu fyrrum. Við 

Byggðasafn Árnesinga er því í gangi miðlun í formi sýninga þar sem gripir og viðeigandi 

skýringaefni er í öndvegi. En svo má heldur ekki gleyma því að sjálft Húsið er aðal 

sýningargripurinn og það sem dregur gesti einna helst að. Saga Hússins á Eyrarbakka er 

meginpunkturinn í miðlun Byggðasafns Árnesinga og er haldið fram á margvíslegan hátt eins og 

næst verður komið að.  

 

 

Miðlunarleiðir við safnið 

Við Byggðasafn Árnesinga er stuðst við nokkrar ólíkar miðlunarleiðir. Safnið miðlar með a. 

sýningu, b. leiðsögubæklingi, c. heimasíðu, d. heimildarmynd, e. hljóðleiðsögn, f. miðlun 

starfsfólks og g. skólaverkefnum. Verður nú greint frá þessum miðlunarleiðum safnsins og hvaða 

áhrif ritið um Húsið á Eyrarbakka gæti haft á aðrar miðlunarleiðir safnsins.  
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Miðlun í formi vandaðs rits um Húsið á Eyrarbakka hefur skort og verður ritið einn 

mikilvægasti miðlunarþáttur safnsins í framtíðinni. Bókin mun fylla upp í margar eyður í sögu 

Hússins sem ekki hefur tekist að fjalla um sökum skorts á rými. Hún er á áttatíu síðum og fjallar 

um ólíka þætti í sögu Hússins á Eyrarbakka hvort sem það er um byggingasögu, verslunarsögu 

eða menningasögu þess. Á öðrum miðlunarleiðum er fjallað um sögu Hússins með ólíkum hætti 

og ekki farið eins djúpt í söguna eins og hægt er í ritinu. En snúum okkur að miðlunarleiðum 

safnsins.  

 

a. Sýning um Húsið í bláu stofu 

Í bláu stofunni í Húsinu er rakin saga Hússins á Eyrarbakka. Svo háttar til á jarðhæð Hússins að 

þar eru þrjár stofur og eldhús í ferning og þurfa gestir sem vilja ganga um alla jarðhæðina að 

þræða þær allar, það er semsagt ekki tengigangur á milli þeirra nema rétt lítill milligangur við 

innganginn í Húsið. Þegar komið er inn lítinn milligang tekur við fyrsta stofan sem er stássstofan. 

Hún er innlifunarsýning sem byggir á tveimur ljósmyndum úr húsinu sem teknar voru árið 1900. 

Hún sýnir aldarandann árið 1900 þar sem tekið var á móti gestum. Þar var einnig tónlistin í 

hávegum höfð og nýtur safnið þess að eiga gamla píanóið sem stendur á sínum gamla stað 

samkvæmt gamalli ljósmynd. Er reglulega tekið í píanóið af tónlistarfólki og Guðmundur 

Stefánsson hljóðfærasmiður stillir það reglulega. Þar eru tónleikar haldnir þegar tilefni gefst.  

Inn af stássstofunni er bláa stofan þar sem rakin er saga Hússins á Eyrarbakka í textum, 

ljósmyndum og munum. Sagan er sögð í fjórum sýningarpúltum og er hvergi annarsstaðar texta 

að sjá í stofunni, þannig að gamli andinn nýtur sín ágætlega. Ljósmyndir á veggjum eru frá 

tímabilinu 1880-1920 og sýna glögglega aldarandann við Húsið þar sem fólkið brá gjarnan á leik 

í garði Hússins. Gömul húsgögn falla vel að litum stofunnar og í heild er stíll yfir bláu stofunni. 

En í sýningarpúltunum fjórum eru sýningatextar, munir og nokkrar ljósmyndir. Efnið er 

tímaskipt og má segja að kaflaskipan í bókinni sé að fyrirmynd frá sýningarpúltunum í bláu 

stofunni. Fyrsta sýningarpúltið rekur söguna frá 1765 til 1847 og gefur þar að líta texta um 

kaupmennina, elstu ljósmyndina af Húsinu, teikningu og nokkra muni sem fundist hafa við 

Húsið. Annað sýningarpúltið rekur söguna á uppbyggingartíma Guðmundar Thorgrímsens. Í 

þriðja púlti er rakin sagan á blómatíma menningar Hússins en einnig er í einum texta nefnd 

hnignun verslunarinnar. Í fjórða sýningarpúlti og því síðasta tímalega séð er rakin sagan frá 1930 
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til samtímans, hvernig Húsinu var bjargað frá niðurrifi um 1930 og tvær stórar viðgerðir, en 

síðasta og yngsta viðfangsefnið er koma Danadrottningar í Húsið á Eyrarbakka árið 1998.  

Sá sem þessar línur skrifar er höfundur þessarar sýningar í bláu stofu og hefur séð um val 

ljósmynda, útlit púlta, val gripa á sýningu og samið alla texta. Hún hefur reyndar tekið 

breytingum frá 1995. Fyrstu fimmtán árin eða til ársbyrjunar 2010 voru sýningarpúltin á miðju 

gólfi og voru mjög „dóminerandi“ í stofunni. Þá voru púltin færð út í vegg þar sem ber minna á 

þeim en heildaryfirbragð stofunnar varð betra. Sýningarpúlt og sökklar eru máluð í litum sem eru 

fyrir í stofunni. Í vestasta hluta stofunnar eru listaverk eftir dönsku myndlistarkonuna Agnesi 

Lunn í forgrunni. Í fornum bakarofni sem stúkaður er af með gleri eru styttur og málverk eftir 

Agnesi. Á útvegg eru tvær stórar myndir eftir hana, á ferð úr og í kaupstað. Fyrirhugað er að 

breyta sýningunni í bláu stofu og gera enskum textum jafn hátt undir höfði og þeim íslenska, sem 

þýðir í raun að stytta verður alla texta sýningarinnar til að efnið komist allt fyrir. Sýningin í bláu 

stofu hefur einna helst verið gagnrýnd fyrir skort á enskum texta fyrir erlenda gesti. Textarnir 

voru endursamdir í aprílbyrjun 2014 og sendir Önnu Yates til þýðingar. Gert er ráð fyrir að ný 

textaspjöld með íslenskum og enskum textum um sögu Hússins verði tilbúnir í maílok 2014 áður 

en aðal ferðavertíðin hefst. Stór hluti gesta yfir sumarið er af erlendum toga og obbinn af þeim 

skilur ensku sem kalla má alþjóðlegt tungumál. 

Saga Hússins er í öndvegi í bláu stofunni. Saga Hússins teygir sig á aðra staði á grunnsýningu 

safnsins. Sögu Hússins ber t.d. á góma á annarri hæð Hússins. Í dætraherberginu eru textar sem 

greina frá mannlífinu í Húsinu á 19. og byrjun 20. aldar. Í austurherbergjunum á annarri hæð er 

sagt frá Haraldi Blöndal ljósmyndara og leigjanda í Húsinu á Eyrarbakka, en ljósmyndir hans 

setja mark á austurherbergið. Svo má einnig segja að verslunarsýning í Assistentahúsinu reki 

verslunarsögu eigenda Hússins á Eyrarbakka fyrr á tímum. Í Eggjaskúrnum er tekið fyrir 

áhugamál eins húsbóndans, Peters Nielsens: fuglarannsóknir.  

Sýning safnsins á sögu Hússins á Eyrarbakka er stór partur af miðlun safnsins. Ritið sem 

greinargerðin fjallar um er í samræmi við þessa miðlun og umfjöllunin er hin sama en með 

ólíkum hætti. Ritið mun ekki hafa áhrif á efnivið sýningarinnar í bláu stofu. Hinu er ekki að leyna 

að ritið endurspeglast af uppsetningu sýningarinnar þannig að tímabilaskiptingin er sú sama í riti 

og á sýningu.  

Sá er helsti munur á ritinu og sýningu í bláu stofu að í ritinu er hægt að koma fyrir lengri 

texta og fleiri ljósmyndum. Rýmið í bláu stofunni er takmarkað við stofuna og sýningarpúltin 



 11 

fjögur. Í sýningarpúltunum er hægt að koma fyrir þremur til fjórum A4 blöðum með textum, 

nokkrum munum og ljósmyndum. Slíkar takmarkanir eru ekki til staðar í ritinu. Þar eru 

blaðsíðurnar í raun ótakmarkaðar sé efni fyrir hendi og hægt að setja inn fjöldann allan af 

ljósmyndum og jafnvel ljósmyndir af mununum sem eru á sýningunni. Sýningin í bláu stofu 

nýtur þess að vera á staðnum þar sem sagan átti sér stað en ólíklegt er að gestir kaupi sér ritið til 

að lesa í safninu en nýti það sem ítarefni þar sem lesa má þegar heim er komið.  

 

b. Leiðsögubæklingar 

Fyrstu vikurnar sem Húsið var opið í ágúst 1995 voru einu upplýsingarnar sem gestir höfðu um 

Húsið fyrsta gerð grunnsýningar í bláu stofu og ljósrit af blaðagrein úr Morgunblaðinu þar sem 

rakin var saga Hússins á Eyrarbakka. Á bakhlið blaðagreinarinnar voru upplýsingar um þá sem 

stóðu að gerð grunnsýningar í Húsinu og Assistentahúsinu. Fyrsta skrefið til að bæta úr þessum 

skorti á upplýsingum var leiðsögubæklingur með lýsingu á Húsinu, ágripi af sögu Hússins og 

leiðarlýsingu sýninga. Leiðsögubæklingurinn var fyrst gefinn út vorið 1996. Hann hefur verið 

endurskoðaður með reglulegu millibili, einkum þegar breytingar hafa orðið á grunnsýningum, 

þeim verið breytt eða bætt við þær. Sömuleiðis hafa leiðsögubæklingarnir verið gefnir út í enskri, 

danskri, franskri og þýskri þýðingu.  

Leiðsögubæklingurinn er afhentur gestum endurgjaldslaust við komu í Húsið. Markmið 

leiðsögubæklingsins er að láta gestum í té lítið leiðsögurit í byrjun heimsóknar í Húsið sem hægt 

er að eiga sem minjagrip um komuna í Húsið. Þetta er bæklingur um Húsið sem hægt er að taka 

með heim, geyma eða henda eftir atvikum. Sömuleiðis er gefin upp slóð á heimasíðu Hússins og 

þannig gefst gestum möguleiki á að sækja sér ítarefni á netið. Í bæklingnum er umhverfi Hússins 

lýst, sem og Húsinu sjálfu og Assistentahúsinu. Þá er í öðru lagi samþjöppuð saga Hússins á 

Eyrarbakka með áherslu á blómaskeiðið á áratugunum í kringum aldamótin 1900 og og svo er í 

þriðja lagi lýsing á sýningum safnsins og rakin leið gestanna um Húsið frá komu til enda. Lýsing 

þessi hefur réttlætt litla skýringatexta um Húsið sjálft og Assistentahúsið. Hinu er ekki að leyna 

að ekki hefur verið gerð nákvæm úttekt á því hvernig og hvort bæklingurinn þjóni sínum tilgangi 

fullkomlega. Bæklingurinn er prentaður og tvíbrotinn í íslenskri gerð en ljósritaður eftir þörfum á 

erlendum tungumálum og brotinn í A5 stærð. 

Bæklingur þessi er talinn þjóna hlutverki sínu með ágætum og er ekki fyrirhugað að breyta 

útgáfu hans og dreifingu til gesta safnsins þrátt fyrir tilkomu þessa rits sem greinir á 80 síðum frá 
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sögu Hússins. Í leiðsögubæklingnum er fjallað um sýningar safnsins en það gerir ritið ekki. 

Leiðsögubæklingnum er ætlað að leiða gesti um safnið og umhverfi þess, auk þess sem rit og 

leiðsögubæklingur segja sögu Hússins – í mislöngu máli þó.  

 

c. Heimasíðan www.husid.com 

Um svipað leyti og Byggðasafn Árnesinga opnaði í Húsinu var internetið að ryðja sér til rúms og 

til varð áhrifamikill miðill sem miðlar og fræðir. Árið 1997 var farið að huga að gerð heimasíðu 

fyrir Húsið á Eyrarbakka og fór hún í loftið ári síðar. Síðan var þróuð í takt við óskir safnsins og 

mátti um nokkurra ára skeið sjá á síðunni íbúaskrá Hússins á Eyrarbakka. Fyrst nefndist slóðin 

www.selfoss.is/husid og síðan www.south.is/husid og að lokum fékkst lénið www.husid.com 

sem verið lén heimasíðu safnsins frá 2001. Heimasíðan er ein af miðlunarleiðum safnsins og er 

reyndar sá miðill safnsins sem ólíkastur er hinum miðlunarleiðunum.  

Heimasíðan hefur reglulega verið tekin í gegn, nú síðast haustið 2013 þegar skipt var um 

hýsingaraðila og vefkerfi. Nú er síðan www.husid.com keyrð af WordPress-kerfinu og hýst af 

íslensku fyrirtæki sem veitir ódýra og trausta hýsingu á heimasíðum.  

Hlutverk heimasíðunnar er fimmþætt: Í fyrsta lagi veitir síðan grunnuppplýsingar um 

opnunartíma, símanúmer, netföng og annað sem máli skiptir í samskiptum. Í öðru lagi 

grunnupplýsingar um sögu Hússins og ítarefni um Húsið. Í þriðja lagi upplýsingar um innra starf 

safnsins, aðsetur, skráningu, rannsóknir og starfsfólk. Og í fjórða lagi upplýsingar um aðra 

safnvísa sem safnið stendur að og eru sérstakar undirsíður um Sjóminjasafnið, Rjómabúið á 

Baugsstöðum og Þuríðarbúð á Stokkseyri. Í fimmta lagi og síðast en ekki síst þá eru með 

reglulegu millibili settar inn fréttatilkynningar sem sjá má á forsíðu heimasíðunnar og listaðar til 

hliðar þegar frá líður. Allir mega nýta sér efnið sem fer á fréttavef www.husid.com og sömuleiðis 

hefur fréttum safnsins oftsinnis verið deilt á aðrar síður og á facebook.com. Ekki hefur verið gerð 

könnun á því hvernig heimasíðan er notuð. Heimsóknir á síðuna eru á bilinu 100 til 300 á dag. 

Líklegt má telja að margir kynni sér hana áður en komið er í heimsókn, afli sér upplýsinga um 

opnunartíma, hvar Húsið er að finna og hvað þar er að sjá.  

Sögu Hússins á Eyrarbakka hefur því verið miðlað á netinu í fimmtán ár. Einn flipi á forsíðu 

síðunnar heitir einfaldlega „Saga Hússins“. Þar er stutt yfirlit um sögu Hússins og ítargreinar um 

afmarkað efni, til dæmis eigendaskráin, vangaveltur um heiti Hússins og fleira.  

http://www.husid.com/
http://www.selfoss.is/husid
http://www.south.is/husid
http://www.husid.com/
http://www.husid.com/
http://www.husid.com/
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Jóhannes Jónsson og Andrés Indriðason undirbúa töku. 

 

Ritið um Húsið á Eyrarbakka mun ekki hafa áhrif á efni heimasíðunnar www.husid.com. Það 

er líklegt að efni úr ritinu, einstakir kaflar eða upplýsingar muni í einhverju mæli fara inn á 

síðuna til að vekja athygli bæði á safninu og ritinu sjálfu. Efni sem birtist á heimasíðunni mun í 

senn vekja athygli á bókinni og upplýsa þá sem fara inn á síðuna um Húsið og merka sögu þess. 

Þannig geta rit og vefur unnið saman.  

 

d. Leikin heimildarmynd 

Í mars 2007 þar sem ég sat á skrifstofu minni við Byggðasafn Árnesinga fékk ég símtal frá 

formanni Kaupmannasamtaka Íslands, þar sem safninu var boðinn tveggja milljón króna styrkur 

til verkefnis að eigin vali. Ekki er það oft sem safnstjórinn fær símtöl af því taginu en niðurstaðan 

varð sú að hefjast handa um gerð leikinnar heimildarmyndar um Húsið á Eyrarbakka. 

Andrés Indriðason dagskrárgerðarmaður var fenginn til að stýra þessu verkefni sem óx og 

varð að 5 milljón króna verkefni þannig að sótt var um styrki til fleiri aðila. Bar safnið sjálft hluta 

af heildarkostnaði en stærsti kostandi myndarinnar urðu Kaupmannasamtök Íslands. 

Handrit heimildarmyndarinnar var samið af Andrési Indriðasyni undir vökulu eftirliti 

safnstjórans sem að lokum samþykkti endanlega gerð handritsins sem verkkaupi. Jóhannes 

Jónsson á Ísafirði sá um tökur og klippingu. Að tökum loknum kom svo skemmtilega í ljós að 

Jóhannes var afkomandi Petersena sem voru í Húsinu fyrir tveimur öldum síðan.  

Andrés Indriðason skrifaði eftirfarandi um myndina: 

Safnið býr svo vel að eiga mikið af einstæðum ljósmyndum sem voru teknar um 

aldamótin 1900, bæði fyrir og eftir, en þær bregða ljósi á Húsið, fólkið sem í því 

bjó og aðra sem tengdust því. Einnig eru til fágætar myndir af sjálfum 

verslunarhúsunum. Húsið sjálft er 

að sjálfsögðu nærtækasti 

vitnisburðurinn um húsakost um 

tveggja alda skeið og vel það, svo 

og munir frá ýmsum tímum sem í 

því eru og tengjast því og íbúum 

þess og einnig öðrum þáttum úr 

verslunarsögu Eyrarbakka. 

Þetta merka myndefni færir 

áhorfandann nær hinum gamla 

tíma en þar sem hér er um 

kyrrmyndir að ræða er mikilvægt 

að glæða frásögnina lífi. Það er 

gert ... með þeim hætti að 

safnvörður leiðir tvo gesti um 

http://www.husid.com/
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Húsið og segir sögu þess með myndum. Með því móti verður framsetning textans 

í formi munnlegrar frásagnar fremur en eiginlegs þulartexta. Handrit myndarinnar 

tekur þá mið af því að það er verið að segja textann en ekki lesa.
4
 

 

Heimildarmyndin fylgir stálpuðum krökkum inn í Húsið þar sem leiðsögumaður fylgir þeim 

um allt safnið þar sem koma til sögunnar persónur úr sögu Hússins. Farið er um allt Húsið, 

Assistentahúsið, litið við í Eggjaskúrnum og Sjóminjasafninu. Elín Gunnlaugsdóttir tónskáld 

samdi sérstaka tónlist fyrir heimildarmyndina og var um afar vandaða mynd að ræða. Myndin 

varð 50 mínútur að lengd. 

Leiðarljós við heimildarmyndina var að hún höfðaði til allrar fjölskyldunnar, framsetning 

væri með lifandi hætti og Húsið fengi að njóta sín, auk ljósmynda sem safnið varðveitir af 

Húsinu og mannlífinu þar fyrrum.  

Heimildarmyndin var sýnd í Sjónvarpinu árin 2011 og 2013. Hún var gefin út á DVD-diski til 

sölu og gjafa og er sannarlegt dæmi um miðlun safns. Gestir sem vilja kynna sér sögu Hússins 

betur eftir heimsókn geta keypt ítarefni um Húsið í formi heimildarmyndar.  

Höfundur handrits, Andrés Indriðason, nýtti sér handrit mitt að sögu Hússins á Eyrarbakka, 

auk annarra heimilda. Það markar þessari miðlunarleið sérstöðu að textinn er ekki saminn af mér. 

Allur annar texti, hvort sem það er á sýningu, heimasíðu, í leiðsögubæklingi eða öðrum 

miðlunarleiðum er saminn af mér sem safnstjóra. Það þarf ekki að vera verra. Sjálfur hafði ég 

enga reynslu af gerð handrita fyrir þennan miðil og taldi því eðlilegt að fagmaðurinn Andrés 

Indriðason sæi um þann þáttinn alfarið.  

Heimildarmyndin hafði engin áhrif á efnistök mín við samningu ritsins. Vissulega er ritið 

myndskreytt með sömu myndum og voru notaðar í heimildarmyndinni og er það að mínu mati 

eðlilegt.  

Miðlar þessir eru ólíkir. Heimildarmynd á dvd-diski er stungið í tæki, kveikt á 

sjónvarpsviðtæki og á 50 mínútum er hægt að fræðast á hraða myndarinnar um sögu Hússins án 

þess að lesa staf, textinn er lesinn eða fluttur í myndinni og útskýrt það sem fyrir augu ber. Bók 

er tekin í hönd og hún lesin auk þess sem myndir eru skoðaðar með myndatextum. 

Heimildarmynd er á rafrænu formi en bók, að rafbókum undanskildum, er á pappír.  

 

                                                 
4
 Andrés Indriðason: „Greinargerð um heimildarmyndina Húsið á Eyrarbakka“, apríl 2007, skjal í vörslu 

Byggðasafns Árnesinga. 
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e. Hljóðleiðsögn 

Þegar ég sat námskeiðið Texti og tal í námi mínu í hagnýtri menningarmiðlun vorið 2012 var 

lokaverkefni mitt (40%) hljóðleiðsögn um Húsið á Eyrarbakka. Ég samdi tólf tveggja mínútna 

texta sem fjölluðu hver um sinn hluta Hússins á Eyrarbakka. Ég las efnið inn á stafrænan 

diktafón og brenndi á disk. Diskurinn og diskspilari eru til staðar í afgreiðslu Hússins á 

Eyrarbakka fyrir þá sem kjósa að njóta leiðsagnar – en eftirspurn er nær engin, enda ekki auglýst 

nógu vel. Lítil tengsl eru milli hljóðleiðsagnar og annarar miðlunar á safninu. Hljóðleiðsögnin 

var samin fyrir gesti til að hlýða á inni á safninu og lýsir í stuttu máli því sem ber fyrir augu. Í 

upphafi er saga Hússins sögð í stuttu máli en síðan fara gestir um safnið með hljóðleiðsögnina og 

hlýða á safnstjórann segja frá munum og öðru markverðu. Ekki er gert ráð fyrir að nota 

leiðsögnina annarsstaðar en í Húsinu og frásögnin var miðuð við það að lýsa staðháttum, segja í 

stuttu máli frá sögu Hússins en saga Hússins var ekki meginatriðið heldur miklu fremur það sem 

ber fyrir augu hverju sinni. Ritið lýsir í raun að mjög litlu leyti innviðum Hússins á Eyrarbakka 

ólíkt hljóðleiðsögninni. Ekki var stuðst við efni hljóðleiðsagnarinnar við gerð handritsins að 

ritinu.  

 

f. Leiðsögn starfsmanna 

Ein miðlunarleiðin við safnið er leiðsögn og leiðbeiningar starfsmanna safnsins. Á opnunartíma 

er að jafnaði einn starfsmaður sem tekur á móti gestum, tekur við aðgangseyri og veitir leiðsögn 

um hvar eigi að byrja að skoða Húsið. Lögð hefur verið mikil áhersla á að öllum spurningum 

gesta um Húsið og sögu þess sé svarað eftir fremsta megni og starfsmenn safnsins miðli 

munnlega til gesta sögu Hússins. Starfsmenn fá í upphafi ráðningar sinnar mikið efni til 

kynningar, þ.á m. heimildarmyndina um Húsið, samantekt mína um Húsið (annó 2000) og ýmsar 

heimildir um Húsið. Ég legg líka áherslu á að starfsmenn kynni sér ítarlega efnið á sýningum 

safnsins. Ég gef starfsfólkinu að öðru leyti frjálsar hendur um hvernig skuli tala við gestina svo 

framarlega sem sagan sé rétt og sönn. Val mitt á starfsmönnum fer líka eftir því hversu líklegt má 

telja að viðkomandi sinni gestum og hafi „lifandi“ framkomu og segi með áhugaverðum hætti frá 

Húsinu á Eyrarbakka.  

Ritið mun hafa einhver áhrif á þessa miðlun á safninu. Starfsmenn munu væntanlega drekka í 

sig efni ritsins og miðla efni þess til gesta. Ritið kemur í stað ljósrits á samantekt minni um Húsið 

á Eyrarbakka. Gerð verður skýlaus krafa til starfsmanna um að þeir kynni sér efni ritsins og 
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kynni gestum og gangandi. Rétt er að taka tillit til að starfsmenn, sem eru jafnólíkir og þeir eru 

margir, miðli til gesta með sínum hætti. Þá er t.d. útilokað að þeir fari að lesa beint úr ritinu til 

gesta heldur endursegi efnið í eigin orðum.  

 

f. Skólaverkefni 

Sérstök miðlun til nemenda á grunn- og framhaldskólastigi er hluti af safnastarfinu. Tekið er á 

móti fjölmörgum skólahópum á hverju ári og safnið hefur í nokkur skipti látið gera einföld 

verkefni fyrir nemendur og er oft um að ræða ratleiki og skemmtiefni. Gerð eru skólaverkefni 

fyrir mismunandi skólastig. Ýmislegt er í safninu sem höfðar til barna eins og uppstoppaðir selir, 

uppstoppuð dýr og leikföng undir súð. Söfn eiga að höfða til allra. Miðlun safnefnis til barna er 

vandmeðfarið efni. Fyrirhugað er að bæta við barnvænu efni við miðlun safnsins, hvort sem það 

verður með sérstakri sýningu eða öðru ítarefni. Efniviður úr ritinu mun væntanlega hafa áhrif á 

þessa miðlun í framtíðinni hvernig sem það verður gert. Vænta má að ritið verði nýtt í 

verkefnavinnu fyrir skólahópa en texti ritsins hentar vel til lesturs fyrir unglingastigið og upp úr.  

 

 

Tildrög að handriti 

Upphaf ritsins má í raun rekja til ársins 1995. Seinnihluta júlímánaðar það ár eða tveimur vikum 

fyrir opnun Hússins, sendi Byggðasafn Árnesinga frá sér fjögurra síðna fréttatilkynningu um 

opnun Hússins á Eyrarbakka. Fréttatilkynningin var samin að öllu leyti af mér. Þetta var fyrir 

tíma internetsins, fjölmiðlar fengu í þessari fréttatilkynningu greinargóða yfirsýn yfir sögu 

hússins og opnun sýninga Byggðasafns Árnesinga í Húsinu. Fréttatilkynningin var birt óbreytt í 

Morgunblaðinu, á heilsíðu einum degi fyrir opnun og í góðum pistli í hádegisfréttum 

ríkisútvarpsins degi eftir að sýningar safnsins höfðu verið opnaðar. Fréttatilkynningin varð 

grunnur að meiru. 

Þegar Húsið opnaði komu hinir og þessir í Húsið og héldu fram sínum manni úr sögu þess 

enda finnst hverjum sinn fugl fagur. Í fréttatilkynningunni hafði lítið verið fjallað um þýðingu 

kaupa Háteigshjónannna og taldi einn gestur ástæðu til að skrifa grein í Morgunblaðið til að lyfta 

þeim upp. Öllu efni um Húsið fór ég að safna mjög markvisst og kom upp möppu sem síðar varð 

að tveimur möppum og eru þær nú fjórar talsins þar sem finna má margvíslegar heimildir um 

sögu Hússins á Eyrarbakka. Upp úr þessum efniviði varð til handrit að sögu Hússins á 
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Eyrarbakka. Handritið var aldrei gefið út í bók. Efniviður úr því var reyndar nýttur í handrit það 

sem nú nýtist í ritið.  

Rannsóknir á sögu Hússins á Eyrarbakka urðu þannig hluti af fjölþættu starfi mínu sem 

safnstjóri Byggðasafns Árnesinga í Húsinu á Eyrarbakka. Ég eyddi góðum tíma í allskonar 

rannsóknir, leitir á vefjum, söfnum og tók niður markverða minnispunkta frá fróðari mönnum um 

einstaka þætti um sögu Hússins. Án þessara rannsókna taldi ég mig ekki geta miðlað sögunni 

sem skyldi.  

Á árunum 1995 til vorsins 2000 vann ég öðru hvoru að gerð handrits að sögu Hússins á 

Eyrarbakka og bætti við fyrrnefnda fréttatilkynningu allskonar bitastæðu efni um Húsið, íbúa 

þess, stefnur og strauma. Það varð að lokum 24 síður, þétt línubil, times-letur og 12 punkta stærð 

og án allra ljósmynda enda leyfði tölvubúnaður safnsins á þeim tíma ekki myndkeyrslu í 

ritvinnsluforritum.  

Handritið var fjölritað fyrir starfsfólk safnsins og hefur verið helsta biblía þeirra sem hafa 

viljað kynna sér sögu Hússins á Eyrarbakka. Ýmsir hafa fengið afrit af því, ekki einungis 

starfsfólk heldur einnig áhugasamir einstaklingar um sögu Hússins.  

Hugmynd mín var að gefa handritið út í litlu kveri en aldrei kom til þess. Ýmsir létu í ljós þá 

skoðun að handritið ætti að gefa út og hafa til sölu í safninu og var ég þeirrar skoðunar líka – en 

var aldrei ánægður með handritið og taldi söguna ekki fullkannaða. Gísli Sigurðsson frá Úthlíð 

og ritstjóri Lesbókar Morgunblaðsins taldi samantektina vel hæfa til birtingar í Lesbókinni en í 

styttri útgáfu. Ekki kom til þess að til birtingar kæmi. Stytt útgáfa var gerð en eitthvað hamlaði 

birtingu, sennilega skortur á tíma og ýmislegt annað.  

Staðreyndin er sú að ekki vannst tími til útgáfu eða skrifa. Á tímabilinu 2000-2002 voru 

geymslumál í deiglunni og úrlausn geymslumála helsta viðfangsefni mitt við safnið. Af 

tæknilegum ástæðum varð verkefnið síðan strand. Það að ekkert var átt við handritið eftir árið 

2000 á sér tæknilega skýringu eða vegna erfiðleika við að færa skjöl milli forrita. Handritið var í 

Clariz Works forriti í Macintosh-tölvu og gekk ekkert að færa það inn í venjulegt Word-skjal í 

sömu tölvu. Neðanmálsgreinarnar hurfu við allar tilfæringar. Árið 2002 var farið að nota PC-

tölvur við safnið og þrátt fyrir að hægt væri að prenta út gamla skjalið á gömlu Macintosh-

tölvunni kom eitt sinn að því að prentarinn hætti að gefa frá sér blek þrátt fyrir að skipt væri um 

blekhylki. Ljósritað var í nokkur ár til viðbótar og reglan var sú að nýr starfsmaður í gæslu og 

leiðsögn fékk eintak af þessari samantekt. Niðurstaðan varð því sú að ekkert var hreyft við 
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samantekt minni um Húsið á Eyrarbakka í heil þrettán ár. En á þessum þrettán árum var reyndar 

mörgum heimildum um Húsið safnað saman og ýmsir textar urðu til, bæði sýningartextar og 

stuttar fræðigreinar, sem nýttust síðar í nýju handriti sem nú er að verða að bók.  

 

 

Af hverju á að gefa út bók um Húsið? 

Af hverju bók um Húsið á Eyrarbakka? Miðlunarþættinum hefur verið skilað ágætlega með 

sýningu, leiðsögubæklingi, heimasíðu og heimildarmynd. En ekkert af þessu upptöldu kemur í 

staðinn fyrir góðan prentgrip. Bók hefur skort og verður núna ein af miðlunarleiðum safnsins. 

Bók er annarskonar miðill og kemur ekkert í staðinn fyrir hana. Hún er ólík miðlunarleið miðað 

við aðrar miðlunarleiðir eins og sýningar, útvarpsþætti, heimildarmynd og vefsíðu. Bók er 

handhægur miðill.  

Bók svarar vel fróðleiksfýsn gesta sem koma og drekka í sig anda Hússins á Eyrarbakka, 

skoða sýninguna og vilja eignast eitthvað varanlegt eftir heimsóknina, t.d. bók sem fjallar um 

sögu þess, íbúa og ævintýri þeirra, sem og hlutverk Hússins í gamla tímanum og hvernig það 

varð að safni. Sjálfur er ég þessu marki brenndur að vilja kaupa bók um safn eða byggingu á 

ferðalögum um heiminn, hvort sem það er Víkingasafnið í Osló, Wasa í Stokkhólmi eða 

Reykholt í Borgarfirði. Bækur sem ég hef keypt eftir heimsóknir þangað hafa útvíkkað upplifun 

mína af heimsókninni.  

Bók er liður í miðlun. Bók er einn sterkasti miðlunarmöguleikinn, handhægur gripur sem 

hægt er að grípa í hvenær sem er án nokkurra hjálpartækja, nema e.t.v. lesgleraugna. Bókin 

byggir á rannsóknum sem stundaðar hafa verið við safnið í tvo áratugi og gefur djúpa innsýn í 

sögu Hússins sem aðrir miðlar ná ekki. Bók hefur ekki enn verið gefin út um þessa merku 

byggingu og er því tímabær liður í fjölbreyttri miðlun sem á sér stað hjá safninu.  

Bækur hafa verið gefnar út hjá öðrum söfnum og sögustöðum og hafa þær að jafnaði sannað 

gildi sitt. Til eru bækur um marga merka staði eins og Gljúfrastein, Strandarkirkju, 

Eyrarbakkakirkju, Rjómabúið á Baugsstöðum, grunnsýningu Þjóðminjasafnsins (Þjóð verður til) 

og um flestar sýningar Þjóðminjasafnsins. Á öllum sýningum Listasafns Árnesinga er gefinn út 

vandaður sýningarbæklingur sem fremur mætti kalla bók í kilju. Hefðin hefur því töluvert að 

segja og hví ekki bók um Húsið á Eyrarbakka? 
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Bók um Húsið á Eyrarbakka er kærkomin viðbót í flóru bóka sem fjalla um sögu Eyrarbakka 

og menninguna í þorpinu við suðurströndina. Ritið er viðbót í sögu húsafriðunar á Íslandi og 

fjallar á skilmerkilegan hátt um eina elstu og sögufrægustu byggingu landsins.  

Nú er runnin upp tími rafbóka. Ekki hafa neinar ákvarðanir verið teknar um útgáfu á þessu 

riti í formi rafbókar en um það verður tíminn að skera um. Tími bókarinnar er ekki á enda runnin 

og bækur á pappír njóta vinsælda.  

 

 

Handrit að bók verður til 

Árið 2010 urðu tilfærslur á sýningu safnsins í bláu stofu. Þá hófst vinna við að endurbæta texta, 

val gripa og almennt útlit grunnsýningarinnar um Sögu Hússins á Eyrarbakka. Samdir voru nýir 

textar og var miklu púðri eytt í að lesa sér til um sögu íbúa Hússins 1765-1847 sem hafði áður 

verið stuttaraleg. Einnig urðu til nýir textar um Guðmund og Sylvíu Thorgrímsen, Eugeníu og 

Peter Nielsen, Guðmundu Nielsen og Jens D. og Karen Nielsen, Guðmund Guðmundsson, 

Háteigshjónin, Guðmund Daníelsson og Auðbjörgu Guðmundsdóttur. Mikil vinna var lögð í að 

finna 1. tbl ársins 1990 af Nýju lífi sem inniheldur gott viðtal við Auðbjörgu Guðmundsdóttur. 

Eintak af blaðinu fannst 2012 og er haft opið í byrjun viðtals blaðsins við Auðbjörgu.  

Sýningarpúltin voru uppfærð lítillega 2011 og 2012 með nýjum gripum og öðru ítarefni.  

Eftirfarandi klausa hefur staðið í starfsáætlun Byggðasafns Árnesinga um nokkur ár: „Stefnt 

skal að útgáfu á riti um sögu Hússins á Eyrarbakka“ - en ekkert orðið úr sökum anna. Bókaútgáfa 

nú féll vel að áætlunum mínum að lokaverkefni MA-náms míns í hagnýtri menningarmiðlun.  

Nokkurt hlé varð þar til hafist var handa um verkið, en auðvitað fór heilinn á flug og ýmsar 

hugmyndir voru viðraðar. En niðurstaðan varð bók um Húsið á Eyrarbakka og endir á góðum 

námsspretti við hagnýta menningamiðlun við Háskóla Íslands.  

Byggðasafn Árnesinga sótti um styrk til Safnaráðs til útgáfu á sögu Hússins á Eyrarbakka 

haustið 2012 og var safninu úthlutaður 500 þúsund styrkur í maíbyrjun 2013 sem nýta skal innan 

árs frá úthlutun. Vorið 2013 var öllum textum á grunnsýningu um sögu Hússins slegið saman í 

eitt ritvinnsluskjal. Niðurstaðan úr þeirri samantekt hafði í raun ekki meiru við sögu Hússsins að 

bæta en það sem stóð á grunnsýningunni í Bláu stofunni. Handritið þannig var berstrípað og 

ófullnægjandi að mínu mati. Ég taldi að bókin ætti að innihalda margvíslegt ítarefni sem ekki 

væri hægt að koma fyrir á sýningu safnsins í bláu stofu.  
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Um haustið hófst því aftur leit að viðbótarefni til að smeygja í skjalið og var það einkum gert 

í nóvember og desember 2013.  

Viðbótarefnið voru allskonar sýningatextar og fræðigreinar sem ég hafði samið í tengslum 

við miðlun safnsins. Meðal annars texti um jólin í Húsinu, texti um Vesturfara frá Húsinu, texti 

um píanóið í Húsinu sem upphaflega var fyrirlestur fluttur við hljóðfærið. Og svo fór ég að sækja 

í gamla handritið góða og gilda texta sem ég gat vel hugsað mér að nota áfram.  

Í ársbyrjun 2014 hófst yfirlestur handritisins og fengu það í hendur starfsmenn safnsins, þær 

Inga Hlín Valdimarsdóttir og Linda Ásdísardóttir, svo og Inga Lára Baldvinsdóttir sagnfræðingur 

búsett á Eyrarbakka. Einnig Eyrún Ingadóttir sagnfræðingur sem gerði athugasemdir við 

handritið að hluta en ekki öllu leyti. Niðurstaða þeirra var sú að þetta væri gott handrit svo langt 

sem það næði en meira efnis og einkum örsagna um fólkið í Húsinu væri þörf. Margar gagnlegar 

athugasemdir voru teknar til greina. Seinni hluta janúar var varið í að bæta í handritið 

margvíslegu efni, einkum um fyrstu hundrað árin í sögu Hússins. Bætt var við ýmsu efni eins og 

t.d. langri frásögn um daglegt líf í Húsinu á tímum Thorgrímsens og sögu af Auðbjörgu 

Guðmundsdóttur. Farin var sú leið að sækja í gamla handritið ýmsa áhugaverða kafla eins og 

frásögn Tótu Gests vinnukonu í Húsinu, framkvæmdir við Húsið 1979 og aftur 1993-1995. 

Notast var við forrit sem fæst ókeypis á netinu og les skannaða texta með séríslenskum stöfum.  

Eftir að búið var að lesa yfir athugasemdir Lindu, Ingu Hlínar, Ingu Láru og Eyrúnar og gera 

viðeigandi ráðstafanir, bæta textann og bæta við heilum málsgreinum og litlum köflum var 

komið handrit sem var fullnægjandi að flestu leyti. Enn var þó yfirlesturs þörf. En stór hluti af 

þessari vinnu samhliða textavinnunni var myndaval.  

 

 

Myndaritstjórn 

Við mótun ritisins var strax tekin sú stefna að myndskreyta ritið ríkulega. Myndir hafa mikið 

gildi við að gæða rit lífi og útskýra hluti án þess að það þurfi að orðlengja. Með ljósmyndum var 

lögð áhersla á hnitmiðaða myndatexta en ekki of langa. 

Í miðju ferlinu við gerð handritsins hófst söfnun ljósmynda. Þær eru að langflestu leyti til hjá 

Byggðasafni Árnesinga og Sjóminjasafninu á Eyrarbakka. Ljósmyndir sem valdar voru fóru í 

sérstaka möppu á minnislykli og var raðað niður eftir köflum. Nokkrar ljósmyndir af gömlum 

munum úr fórum safnsins og tengjast Húsinu voru teknar fyrir útgáfuna. 
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Ekkert er til af ljósmyndum frá fyrstu tímum Hússins á Eyrarbakka. Þó er til ljósmynd eða 

eftirtaka af daguerreotýpu sem sýnir Húsið og viðbyggingu þess eins og það var frá upphafi og 

allt til ársins 1865 og var sú mynd höfð í fyrsta kafla auk teikningar frá 1850. Þá var í fyrsta kafla 

sagt frá verslunarbyggingunum sem lítið breyttust í gegnum tíðina og fengu því myndir af þeim 

að fljóta með í fyrsta kafla. En svo þurfti einfaldlega að taka ljósmyndir. Teknar voru ljósmyndir 

af jarðfundnum munum við Húsið, skilti af Húsinu, bjálkunum sem eru við innganginn í Húsið. 

Einnig átti safnið ljósmynd af afkomendum Lambertsens kaupmanns sem vitjuðu heimilis 

forfeðra sinna sumarið 2000.  

Í öðrum kafla var örlítið til af ljósmyndum, m.a. ljósmynd af Húsinu eins og það var á 

tímabilinu 1865 til 1881. Þá var til siðs að láta taka af sér ljósmyndir og eru þær allar á sérstöku 

fjölskylduspjaldi Guðmundar og Sylvíu Thorgrímsen og niðja þeirra í þrjá ættliði. Árið 1884 tók 

Sigfús Eymundsson merka ljósmynd af Húsinu, Assistentahúsinu nýbyggðu, húsbændum, 

gestum og hjúum. Um þá ljósmynd má margt gott segja og var saminn sérstakur texti sem 

útskýrir fólkið og tíðarandann.  

Í þriðja kafla var mikið til af ljósmyndum og þurfti þar að velja úr stórum stafla af 

ljósmyndum Oline Lefolii og Agnesar Lunn. 

Sömuleiðis í fjórða kafla var talsvert til af ljósmyndum en úr ólíkum áttum. Merkar myndir 

voru til dæmis til af Húsinu þegar það var gert upp á árunum 1932 til 1935 og Auðbjörg 

Guðmundsdóttir lánaði safninu margar myndir sem það hefur notað í þágu miðlunar um Húsið. 

Nokkar myndir hafa verið teknar í tíð safnsins og eina ljósmynd tók Gunnar Vigfússon við komu 

Danadrottingar í Húsið í maí 1998. 

Ljósmyndirnar koma því úr ólíkum áttum. Þær voru flestar til á skrifstofu Byggðasafns 

Árnesinga þar sem þeim hefur verið safnað saman í gegnum tíðina en töluvert átak var gert í 

söfnun ljósmynda þegar sett var upp sýning í borðstofu vorið 2005: Sýningin „Húsið í ýmsum 

myndum“. Sumar þessara mynda eru á grunnsýningu safnsins og til á stafrænu formi. Af gömlum 

ljósmyndum var mest notast við þær sem Agnes Lunn, danska myndlistarkonan, og 

kaupmannsfrúin Oline Lefolii tóku í sinni tíð. Ljósmyndir úr Húsinu og af safngripum hef ég 

tekið.  

En uppruni ljósmynda er annars þessi: 

- Ljósmyndir í eigu Ljósmyndasafns Íslands í Þjóðminjasafni. 

- Ljósmyndir í eigu Byggðasafns Árnesinga. 
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- Ljósmyndir í eigu Sjóminjasafnsins á Eyrarbakka. 

- Ljósmynd í eigu Héraðsskjalasafns Árnesinga. 

- Timarit.is. 

- Gömul héraðsfréttablöð. 

- Úr einkasafni Auðbjargar Guðmundsdóttur. 

- Ljósmyndir teknar af mér af munum. 

- Ljósmyndir teknar af mér af starfi safnsins. 

- Tvær ljósmyndir voru fengnar úr bók þrátt fyrir ítarlega leit af frumgerð myndanna.  

Hluti af myndaritstjórn felst í samningu ljósmyndatexta. Engin regla var við gerð 

ljósmyndatexta. Það fór talsvert eftir eðli ljósmynda hvernig textar þróuðust. Sem dæmi má nefna 

hina alþekktu ljósmynd Sigfúsar Eymundssonar af Húsinu 1884. Hún fékk langan texta sem var 

byggður á námsritgerð minni úr námskeiðinu Texti og tal, þar sem fjallað var um allt mögulegt er 

varðar þessa tilteknu ljósmynd. Aðrar myndir fengu styttri texta. Mannamyndir báru heiti 

viðkomandi með helstu upplýsingum. En ljósmyndatextar eiga það sammerkt að útskýra hvað er 

á myndinni og bæta við viðbótarupplýsingum. Reynt var að forðast að endurtaka sama efnið í 

meginmáli.  

 

 

Yfirlestur og breytingar á handriti 

Í febrúarbyrjun 2014 var svo komið að búið var að breyta handritinu talsvert og bæta við 

nokkrum myndum að tillögu Ingu Láru Baldvinsdóttur. Þá fengu fjórir einstaklingar handritið í 

hendur. Fyrst fékk Hannes Stefánsson framhaldsskólakennari handritið í hendur og fór hann 

einkum yfir málfarið. Setti hann fram margar góðar ábendingar um það sem betur mætti fara. En 

þær voru í raun furðu fáar. Handritið var lagfært en þá fengu Eggert Þór Bernharðsson 

leiðbeinandi minn við þetta verkefni og Guðmundur Lúther Hafsteinsson safnvörður húsasafns 

Þjóðminjasafns Íslands handritið í hendur. Lásu þeir báðir vandlega yfir og gerðu ýmsar 

breytingar til batnaðar. Í marsbyrjun 2014 fékk Bjarni Harðarson bóksali og bókaútgefandi 

handritið í hendur til yfirlestrar og gaf hann því góða einkunn. Á fundi okkar Bjarna þann 11. 

mars fórum við saman yfir handritið og voru þar ýmsar smávægilegar breytingar sem hann vildi 

gera við málfar en einnig þrjú sagnfræðileg tilvik eins og um upphaf netaveiða. Eftir að hafa farið 
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yfir leiðréttingar Bjarna taldi ég handritið fullskapað. Þann 12. mars lýsti ég því yfir með 

samstarfsfólki mínu að handritið væri tilbúið – eins langt og það næði.  

Átta einstaklingar höfðu skoðað handritið frá því ég skilaði fyrstu útgáfu þess í ársbyrjun 

2014. Heilar tíu vikur fóru í það vandasama ferli að fela vel völdu fólki að lesa handritið yfir. 

Mikill munur var á handriti því sem ég gekk frá í desember og til þess handrits sem lá fyrir 12. 

mars.  

 

 

Umbrot 

Umbrot bókar er mikilvægur þáttur í bókargerð. Flestir geta brotið um texta og formað einfalda 

bók. Eðli þessarar bókar er að um flókna uppsetningu er að ræða þar sem ljósmyndir eru á 

flestum síðum og krafist er mikillar nákvæmni. Við uppsetningu bókar eins og Húsið á 

Eyrarbakka er nauðsynlegt að kunna á umbrotsforrit og það er færni sem fáir hafa yfir að ráða. 

Mönnum fellur misjafnlega vel úr hendi að móta bók. Sjálfur hef ég séð um að setja upp 

ársskýrslur safnsins og einfalt efni. Þegar færni mín hefur þrotið hef ég í mínu starfi reynt að nýta 

mér þjónustu fagmanna hvort sem það eru prentsmiðir eða grafískir hönnuðir. Gæði bóka eru 

gjarnan metin út frá uppsetningu bókar og útliti, ekki síður en innihaldi. Við miðlun á 

menningarefni í formi bókar er nauðsynlegt að vanda til verka og í stað þess að bjástra við 

umbrotið sjálfur var leitað til grafísks hönnuðar.  

Degi áður en ég fékk handritið úr síðasta yfirlestri hélt ég fund með Sylvíu Kristjánsdóttur, 

grafískum hönnuði sem býr á Eyrarbakka. Hún hefur í þrjú ár séð um að hanna auglýsingar fyrir 

Byggðasafn Árnesinga og leyst verkefni vel og fljótt af hendi. Hún rekur fyrirtækið Samveldið 

sem er auglýsingastofa. Á okkar fyrsta fundi um þetta verkefni þann 11. mars byrjaði ég á því að 

kynna fyrir henni handritið og lét hana hafa útprentun á því í hendur. Ég ákvað strax að gefa 

henni frjálsar hendur um útlit og form. Ég afhenti henni textann og ljósmyndir til umbrots. Nú 

væri það hennar að forma efnið. Við skoðuðum ýmsar bækur sem hægt væri að nota sem 

fyrirmynd, m.a. bók Ingu Láru Baldvinsdóttur, Margur hér í sandinn markaði slóð, en hún lagði 

til að bókin yrði örlítið minni en A4 að stærð til að myndirnar myndu njóta sín vel. Pappír væri 

valinn með tilliti til þess að ljósmyndir prentuðust vel. Hún fékk samdægurs inngangsorð og 

fyrsta kafla bókarinnar ásamt ljósmyndum til að vinna með til að móta bókina alla.  
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Ríflega þrjár vikur fóru í að móta ritið hjá umbrotshönnuðinum Sylvíu og var ég orðinn 

þreyttur á biðinni.  

Mánudaginn 31. mars sendi hún loks tillögu að umbroti fyrsta hluta bókarinnar. Hún skrifaði 

með eftirfarandi línur: 

 

Sæll Lýður,  

hér er tillaga að innsíðum bókarinnar, stærðin sem ég endaði í er 210 x 240mm og ég 

setti flestar myndirnar inn sem fylgdu með en þær eru mögulega ekki á réttum stöðum og 

það vantar einhverjar sem ekkert mál er að setja inn, þú vilt örugglega stjórna því eitthvað 

en uppsetningin er frekar einföld sem ég held að komi vel út þar sem það verða margar 

myndir. Hafðu endilega skoðun á hvernig þú vilt hafa þetta. 

Ég er aðeins á eftir áætlun þar sem síðasta vika fór aðeins öðruvísi en ég hafði ráðgert 

en núna er bara að hella sér í þetta og ég búin með talsverða undirbúningsvinnu sem gerir 

eftirleikinn fljótlegri. 

Bestu kveðjur Silla
5
 

 

Mér leist ágætlega á hugmynd Sylvíu að umbrotinu, einföld uppsetning, gott letur og 

myndatextar á spássíum. Inngangsorð og fyrsti kafli náðu yfir á 20 síður. Ýmislegt þurfti að laga. 

Sumar myndanna voru ekki á réttum stað og sömuleiðis vantaði myndir. Inndreginn texti í 

handriti var ekki inndreginn í umbroti. Mér leist afleitlega á að nota skiltið af Húsinu sem 

forsíðu. Nú fóru bollaleggingar af stað um forsíðumynd – og var það rætt ítarlega á síðari stigum 

umbrotsins. En þriðjudagurinn 1. apríl fór í að lagfæra fyrstu tillögu Sylvíu. Ég fékk Sylvíu á 

skrifstofu mína í lok dags þriðjudagsins og lét hana hafa leiðréttingarnar aftur og sömuleiðis 

minnislykil með allri bókinni. Ég lagði á það áherslu á að vinna verkið fljótt og vel enda fékk 

safnið styrk frá Safnasjóði sem nýta þurfti áður en ár var liðið frá dagsetningu úthlutunarblaðs til 

safnsins en dagsetningin þar var 3. maí 2013. Sylvía lofaði að bretta upp ermarnar og klára fyrir 

páska.  

Að kvöldi 12. apríl komu allar síðurnar úr umbroti og greinilegt að vel hafði verið vandað til 

verka. Að páskum loknum einhenti ég mig í að fara yfir prófarkirnar og boðaði svo Sylvíu á 

minn fund með leiðréttingum. Þá var staðan sú að eftir átti að gera heimildaskrá og lista yfir 

ljósmyndir sem varð þá mitt næsta verkefni.  

                                                 
5
 Sylvía Kristjánsdóttir: Tölvubréf til Lýðs Pálssonar 31. mars 2014.  
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Heimildaskrá var gerð Sumardaginn fyrsta þann 24. apríl. Hún byggir á öllum heimildum 

sem notaðar voru við samningu handritsins. Gengið var endanlega frá heimildaskránni 

föstudaginn 25. apríl og send Sylvíu til uppsetningar.  

Þá tók við vinna við gerð ljósmyndarskráar. Í meginmáli var því sleppt að setja nafn 

ljósmyndara og uppruna ljósmynda við myndatextann. Við Sylvía töldum eðlilegra að setja upp 

ljósmyndaskrá í lok bókar. Þar yrðu nöfn ljósmyndara, eigendur ljósmynda, safnmörk ef þau 

væru tiltæk og annar uppruni ljósmyndanna væri tíundaður. Ljósmyndaskráin var unnin helgina 

25.-27. apríl. Gengið var frá henni endanlega mánudaginn 28. apríl. 

Á blaðsíðu 4 í bókinni vantar ýmsar grunnupplýsingar um bókina, um höfund, þá sem lásu 

yfir handrit, prentun, ISBN upplýsingar og upplýsingar um útgefanda. Mánudaginn 28. apríl 

gekk ég frá þeim upplýsingum. Þriðjudaginn 29. apríl gekk ég frá efnisyfirliti og las aðra próförk 

að ritinu. Þær prófarkir fór ég með til Sylvíu sem lofaði mér þriðju próförk og lokapróförk daginn 

eftir.  

Þann 1. maí las ég þriðju próförk að bókinni. Föstudaginn 2. maí var farið til Sylvíu með 

prófarkirnar til leiðréttingar en fátt þurfti að lagfæra. Hófust þá bollaleggingar um kápu og 

ljósmynd á kápu. Einnig hvort bókin ætti ekki að vera saumuð en ekki límd í kjöl. Saumur skal 

það vera enda og harðspjaldakápa. 

 

 

Prentun 

Á fundi þann 11. mars með Bjarna Harðarsyni sem rekur bókaútgáfuna Sæmund ehf. og 

Sunnlenska bókakaffið á Selfossi bauðst hann að fyrra bragði til að leita tilboða í prentun 

bókarinnar. Lagði Bjarni til að bókin yrði prentuð í 1000 eintökum.  

Á fundi mínum með Sylvíu þann 23. apríl ræddum við pappír og kápu. Samþykktum við 

bæði að ritið yrði að prenta með pappír sem skilaði góðri prentun ljósmynda en þó ætti pappírinn 

ekki að vera glansandi. Rætt var um hvort ritið ætti að vera í kilju eða bókbandi. Þrátt fyrir að 

ritið yrði innan við 100 síður á lengd þótti okkur við hæfi að hafa bókband með ljósu yfirliti og 

ljósmynd með titli bókarinnar á forsíðu.  

Þriðjudaginn 29. apríl hringdi ég í Bjarna Harðarson og ræddi um pappír og aðra praktíska 

hluti varðandi tilboð í prentun. Daginn eftir hittum við Sylvía Bjarna og var hann þá búinn að 

leita tilboða í prentun ritsins. Boðnir voru ýmsir valmöguleikar í prentun hvað varðar upplag og 
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því stærra sem upplagið er því minni verður kostnaður á hverja bók. Lítill munur var á kostnaði 

við frágang bókarinnar hvort sem hún yrði límd á kjölinn eða saumuð.  

 

 

Dreifing og sala 

Gert er ráð fyrir að bókin verði fyrst og fremst til sölu í Húsinu á Eyrarbakka og ætluð sem 

ítarefni fyrir fróðleiksfúsa gesti safnsins.  

Á fundi þann 11. mars með Bjarna Harðarsyni bauðst hann að fyrra bragði til að sjá um 

dreifingu á bókinni, selja í Sunnlenska bókakaffinu og senda í sölu hjá helstu bókabúðum 

Reykjavíkur.  

Leitað verður til Sögufélags Árnesinga um að fá að nýta félagsskrána til að kynna ritið.  

 

 

Lokaorð 

Nú þegar þessar línur eru ritaðar er verkinu í raun lokið, búið er að skila því til Prentsmiðjunnar 

Odda sem fær 10 daga til að ganga frá prentun bókarinnar og bókbandi. Þá tekur við dreifing 

bókarinnar, auglýsing á henni og leitað verður til Sögufélags Árnesinga um möguleika á að fá að 

kynna hana félagsmönnum. Og að sjálfsögðu verður bókin til sölu í Húsinu á Eyrarbakka og 

fleiri stöðum.  

Kominn er út nýr miðill frá Byggðasafni Árnesinga, bókin Húsið á Eyrarbakka, sem verður 

einn af miðlunarþáttum safnsins í framtíðinni. Bókaútgáfa þessi hefur staðið til í langan tíma, 

samanber starfsáætlanir Byggðasafns Árnesinga í nokkur ár.  

Ritið er á einföldu máli, ríkulega myndskreytt en ekki langur doðrantur. Ritið er ný 

miðlunarleið til að kynna sögu Hússins á Eyrarbakka og mun nýtast safninu á meðan upplag 

endist.  

Vinna mín við ritið var lærdómsrík. Ég hef áður unnið að útgáfu bóka en jafnan haft aðra sem 

séð hafa um ákveðna þætti verksins. Á yngri árum fékkst ég við umbrot með umbrotsforritinu 

QuarkXpress en þegar það forrit hætti að ganga á prentmarkaði hef ég haldið mig til hlés í 

umbrotsvinnu og látið fagmenn um þann þáttinn í bókagerðinni. Við fráfall föður míns árið 2008 

var mér falin það ábyrgðamikla starf að ljúka hálfkláruðu verki hans. Það fólst í frágangi á 

handriti og prófarkalestri frá a-ö. Áður hafði ég sett upp bækur sem faðir minn hafði samið. Árið 



 27 

2009 gekk ég frá handriti hans að gamansögum til útgáfu og sá bókaútgáfan alfarið um formun 

ritisins og prófarkalestur. Þessi bók, Húsið á Eyrarbakka, varð öðruvísi en þær að því leyti að ég 

samdi hér allan texta og valdi ljósmyndir en lét í hendur fagmanns eða grafísks hönnuðar að 

forma og brjóta ritið. Ég tel mig mjög fróðan um viðfangsefnið Húsið á Eyrarbakka. Húsið er 

minn vinnustaður og því efnislega létt að draga saman texta um bygginguna þrátt fyrir að um 

rithæfileika mína megi deila. En þegar þessar línur eru skrifaðar er stutt í lok verksins og innan 

tíðar verður ritið komið úr prentun og verkefninu lokið. Í Húsinu á Eyrarbakka verður hér eftir 

hægt að nálgast handhægt og vel myndskreytt rit um sögu þessarar byggingar sem er ný 

miðlunarleið hjá Byggðasafni Árnesinga.  
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