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Ágrip 

 

Rannsókn þessi hefur það fyrir markmiði að bera saman efnislegan veruleika fólks á 19. 

öld og þess menningararfs sem er varðveittur og miðlaður er á Þjóðminjasafni Íslands. 

Gengið er út frá hugmyndum fræðimanna um menningararf sem skapaða orðræðu þar 

sem hugtökin „varðveisla“ og „miðlun“ spila stórt hlutverk.  

Stór hluti rannsóknarinnar er að leggja mat á þá efnismenningu sem kemur fyrir í 

uppskriftum nokkurra dánarbúa frá uppsveitum Borgarfjarðar á tímabilunum 1831–1864 

og 1865–1900. Slík heimild gefur okkur nýja sýn í reynsluheim fólks á fyrri öldum og 

gefur færi á að skoða hið hversdagslega í lífi fólks, óháð efnahagslegri stöðu. Hér koma 

fyrir tveir hópar, annars vegar þeir einstaklingar sem skildu eftir sig bú sem voru undir 

meðallagi og hins vegar þeir sem voru yfir þeim kvarða. Helstu ályktanir eru þær að 

skynja má hægfara þróun í eign fólks sem endurspeglar íhaldssemi bændasamfélagsins á 

þessum tíma. Þetta má sjá í til dæmis mjög litlum mun á eigum fólks á milli tímabilanna 

ásamt því að flestir áttu hluti sem sneru að landbúnaðarstörfum. Sá munur sem þó má sjá 

á milli tímaskeiðanna er fjölgun kjörgripa ásamt því að fjölbreytni á verkfærum eykst að 

einhverju leyti. 

Í seinni hluta ritgerðarinnar er rætt um varðveislu og miðlun menningararfs innan 

Þjóðminjasafns Íslands í samanburði við þann veruleika sem dánarbúin sýna. Um er að 

ræða tvö ólík svið innan stofnunnarinnar; Vesturvör (munasafn eða geymsla) og 

grunnsýningin, Þjóð verður til – Menning og samfélag í 1200 ár. Niðurstaða 

rannsóknarinnar sýnir að töluverður munur er á uppskriftum dánarbúanna og þeim gripum 

sem eru varðveittir og miðlað hjá Þjóðminjasafninu. Ritgerðin vekur athygli á stöðu 

þekkingarinnar þegar umræða um menningararfinn fer fram og dregur fram þann vanda 

sem hugvísindafólk stendur frammi fyrir þegar fjallað er um fortíðina.    
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Formáli 
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svara fyrirspurnum mínum og koma með gagnlegar ábendingar. 
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Síðast en ekki síst vil ég kærlega þakka móður minni, Jónínu Guðrúnu 
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Inngangur 

 

Í ritgerð þessari er fjallað um efnismenningu, varðveislu hennar og miðlun, og hvernig 

þetta þrennt á þátt í að skapa eða mynda menningararf. Leitast er við að skoða hvernig 

þessi þrjú atriði skapa eða mynda menningararf og í því tilliti er reynsluheimur 

einstaklinga á Íslandi, á 19. öld sérstaklega skoðaður. Slíkt er að sjálfsögðu hægara sagt 

en gert þar sem heimildir frá þessum tíma, sérstaklega um alþýðuna, geta verið gloppóttar 

og erfitt að nálgast þær, ef þær eru til á annað borð. Uppskriftir dánarbúa opna ný tækifæri 

til að skyggnast inn í reynsluheim fólks en þar er hægt að finna veraldlegar eigur þess og 

þannig er hægt að draga upp nýja vídd í hversdagslífi þeirra fyrr á tímum. Í þessari 

rannsókn er gerð tilraun til að skilja umhverfi 19. aldar manna með þessum hætti.  

Í rannsókninni er fjallað um veraldlegar eigur úr dánarbúum 31 einstaklings sem 

bjuggu í Borgarfirði á tímabilinu 1831–1900 og hugmyndir fræðimanna um hvernig hlutir 

(efnislegir og óefnislegir) verða um síðir að menningararfi.1 Til að leggja mat á 

menningararfsgildi efnislegra minja eru sérstaklega skoðaðir þeir munir sem varðveittir 

eru og hafðir til sýnis á Þjóðminjasafni Íslands. Færa má rök fyrir því að þeir munir sem 

þar eru sýndir gegni af ýmsum ástæðum hlutverki íslensks menningararfs. Spurningarnar 

sem leitast er við að svara hér á eftir og eru leiðarstef ritgerðarinnar snúa því að tveimur 

nátengdum sviðum; efnismenningu og menningararfi: Hvað átti fólk á 19. öld samkvæmt 

uppskriftum dánarbúanna og kemur sá reynsluheimur sem þar birtist heim og saman við 

það sem varðveitt er og miðlað á Þjóðminjasafni Íslands? Er á safninu að finna eigur 

fólksins í landinu eða er þar dregin upp mynd sem fellur betur að einum hópi en öðrum? 

Hvers virði er hinn svonefndi menningararfur í ljósi uppskriftabókanna?  

Rannsóknin snýst að miklu leyti um efnismenningu hversdagsins og veraldlegar 

eigur fólksins sem kemur við sögu eru skoðaðar og metnar út frá hugmyndum um samspil 

veraldlegra gæða og menningararfs. Til grundvallar þessu verkefni liggja rannsóknir á 

sviði sagnfræði, þjóðfræði, mannfræði og fornleifafræði ásamt frumheimildunum. Saga 

19. aldar eins og hún birtist í skrifum ýmissa fræðimanna er því höfð til hliðsjónar til að 

hægt sé að leggja mat á þann efnislega veruleika sem birtist í dánarbúunum; til að setja 

stöðu hvers dánarbús í sögulegt samhengi.  

                                                           
1 Á 19. öld náði Borgarfjarðar- og Mýrasýsla yfir Akranes og nærsveitir, Skorradal, Lundarreykjadal, 

Andakíl, Flókadal, Reykholtsdal, Hálsasveit, Hvítársíðu, Þverárhlíð, Stafholtstungur, Borgarhrepp og 

Mýrarnar. Hér verður aftur á móti miðað við Borgarfjarðarhrepp eins og hann var skilgreindur á 20. öld 

og er þekktur í dag. Svæðið sem er undir er því Skorradalur, Lundarreykjadalur, Andakílshreppur, 

Flókadalur, Reykholtsdalur, Hálsasveit, Hvítársíða, Þverárhlíð og Stafholtstungur.   
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Einnig er leitað svara við spurningunum: Hvað af þessum efnislega veruleika hefur 

varðveist? Hverju af honum er miðlað? Rætt er um hvernig menningararfur 

Þjóðminjasafnsins hefur verið meðhöndlaður með tilliti til þessara spursmála. 

Þjóðminjasafnið er eitt af höfuðsöfnum landsins og helsti varðveisluaðili efnismenningar, 

ásamt því að vera fjölsóttasta safnið hér á landi. Hugmyndir fræðimanna eru notaðar til 

að greina menningararfinn – varðveislu og miðlun hans. Einnig verður reynt að skýra 

hvað menningararfur er, hvernig hann myndast og hverjir miðla honum. 

Í fyrsta kafla eru lagðar línurnar hvað varðar fræðilegar kenningar á sviði 

efnismenningar og menningararfsfræða og helstu hugtök útskýrð. Í þessari rannsókn er 

gengið út frá þeirri hugmynd að menningararfur sé alfarið skilgreindur eftir og háður 

samtímanum og samfélaginu; hann sé með öðrum orðum skapaður í orðræðu.  

Í öðrum kafla ritgerðarinnar er samfélagi 19. aldar lýst með aðstoð rannsókna 

ýmissa sagnfræðinga. Sérstaklega er leitað í umfjöllun um alþýðumenningu, hversdags- 

og verslunarsögu, hugmyndaheim Íslendinga og efnismenningu. Eftir þá samantekt er 

farið í saumana á því sem fram kom í þeim 31 dánarbúum sem rannsóknin náði til. Þær 

heimildir geta veitt innsýn í efnismenningu og reynsluheim þeirra einstaklinga sem í hlut 

eiga ásamt því að hjálpa okkur að skilja og greina þróun viðkomandi tveggja atriða á 

tímabilinu. 

Rannsóknarafmörkun dánarbúanna er svæðisbundin og með efnahagslegum 

tilvísunum. Heimildirnar réðu því hvort karl eða kona urðu viðfangsefni greiningarinnar.2 

Allir einstaklingarnir voru tengdir landbúnaði en meirihluti þeirra voru karlmenn sem 

flestir voru bændur en fimm voru vinnumenn. Konur voru sex talsins og þar af ein 

vinnukona. Svæðið sem um ræðir er Borgarfjarðar- og Mýrasýsla en vegna breyttra 

hreppamarka og svæðisbundinnar þekkingar höfundar var aðeins Borgarfjarðarsveit (sem 

heitir því nafni í dag) viðfang rannsóknarinnar. Valin voru þau dánarbú sem voru undir 

og yfir meðallagi í verðmætum. 

Þriðji kafli ritgerðarinnar fjallar um varðveislusögu líkra gripa og þeirra sem 

fyrirfundust í dánarbúunum. Hvað hefur varðveist úr efnisveruleika Íslendinga á 19. öld? 

Hér er sérstök áhersla lögð á það ferli sem fylgir varðveislu og tengsl þess við safnastefnu 

Þjóðminjasafnsins. Hugað er að þessum þætti stofnunarinnar í varðveislu hér á landi. 

Kannað er hvernig safnkosturinn hefur borist til varðveislu, hvaða aðferðir og leiðir hafa 

                                                           
2 Varðveitt dánarbú karlmanna eru almennt í miklum meirihluta.  
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verið notaðar við að afla efniviðarins sem er uppistaða menningararfsins og hvernig hefur 

verið unnið með hann á sjálfu safninu.  

Efnismenning safna er eins og gefur að skilja bundin af safnkosti þeirra. Geymsla 

Þjóðminjasafnsins, Vesturvör, og rafræni gagnabankinn, Sarpur, eru sérstaklega tekin 

fyrir með það í huga hvernig hlutir koma til varðveislu. Síðast en ekki síst er gerður 

samanburður á þeirri efnismenningu sem birtist í dánarbúunum og því sem er geymt í 

Vesturvör. 

Í fjórða og síðasta kafla ritgerðarinnar er borið saman það sem fyrir augu ber á 

grunnsýningu Þjóðminjasafnsins, Þjóð verður til, og þeir efnislegu munir sem dánarbúin 

innihéldu. Einnig er fjallað um þá úrvinnslu sem á sér stað innan safnsins sem sker úr um 

hvaða munir eru notaðir til sýningar og hvað er geymt í hillum Vesturvarar. Gagnrýni á 

sýninguna er dregin fram og ýmsum álitamálum velt upp varðandi hvað ætti að vera á 

slíkri sýningu og hvernig valið fór fram meðal sýningarhönnuða. Litið er í þessu samhengi 

til fræðilegra umfjallana um menningararf og miðlun safna. 

Nálgun þessarar ritgerðar hvað varðar afmörkun, viðfangsefni og rannsóknarstefnu 

er sótt í smiðju einsögunnar. Hið hversdagslega er skoðað í fórum bæði ríkra og fátækra 

einstaklinga og reynt að draga fram reynslu þeirra í landbúnaðarsamfélagi 19. aldar. Með 

því að hafa rannsóknina svæðisbundna ásamt því að velja nokkra einstaklinga í stað 

fjöldans fær hið smáa og sérstæða í sögunni að njóta sín. Gerður er greinarmunur á hinu 

hversdagslega og stórum sögulegum línum líkt og þeim sem birtast í stórum 

söguyfirlitsritum.3  

Ritgerðin er tilraun til þess að tefla saman þremur ólíkum atriðum: efnislegum 

veruleika fólks á 19. öld, varðveislusögu hans og miðlun hjá Þjóðminjasafni Íslands. 

Leitast er við að varpa ljósi á veraldleg gæði fólks á 19. öld og skoða umræðuna um 

miðlun menningararfs í nýju ljósi. Færð eru rök fyrir því að sýning eins og Þjóð verður 

til, sé sannarlega sviðsetning á veruleika sem fellur ekki alltaf vel að raunverulegri stöðu 

fólks á 19. öld. Það að horfa á hinn efnislega veruleika almennings er sjónarhorn sem 

kallar fram aðra mynd en þá sem oft er haldið á lofti í fræðilegum rannsóknum á sögu 

tímabilsins.  

                                                           
3 Sjá meðal annars: Alf Ludtke, The History of Everyday life. Reconstructing Historical Experiences and 

Ways of Life, og Sigurður Gylfi Magnússon og István M. Szijártó, What is Microhistory? Theory and 

practice.  
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1. kafli – Heimildir og fræðileg umfjöllun 

 

Uppskriftir dánarbúa 

 

Þær frumheimildir sem koma fyrst og fremst við sögu rannsóknarinnar eru 

dánarbúsuppskriftir. Már Jónsson sagnfræðingur hefur á síðari árum unnið hörðum 

höndum að því að gera þessar merkilegu heimildir aðgengilegar fyrir aðra fræðimenn. 

Þessi rannsókn nýtur góðs af þeirri vinnu svo og öðrum rannsóknum á þessum heimildum 

en þar hefur Már einnig farið fremstur í flokki. Tvær bækur hafa komið út eftir hann sem 

innihalda uppskriftir dánarbúa ásamt stuttri umfjöllun um einstaklingana sem þar er að 

finna. Um er að ræða bækurnar Hvítur jökull og snauðir menn og Sterbúsins fjármunir 

framtöldust þessir.4 Í grein Más sem birtist í Sögu árið 2012 er enn fremur að finna 

greinargóða lýsingu á eðli heimildanna, helstu rannsóknum og notkun þeirra hér á landi 

og erlendis.5 Bækurnar og rannsóknirnar ryðja leiðina fyrir frekari notkun heimildanna 

þar sem aðgengi að þeim er nú opnara og athygli hefur verið vakin á gildi og 

notkunarmöguleikum heimildaflokksins. Enn fremur hefur Már unnið að gerð 

gagnagrunns um varðveitt dánarbú, meðal annars þau sem tilheyra því svæði sem þessi 

rannsókn einblínir á, Borgarfirði.  

Dánarbúsuppskriftir (og skiptabækur) eru nokkuð nákvæmar skrár sem sýslumenn, 

hreppstjórar og virðingarmenn gerðu yfir þá lausamuni sem látnir einstaklingar létu eftir 

sig.6 Oft eru uppskriftirnar með svipuðu sniði; mununum er skipt í nokkra flokka eins og 

bækur, fatnað, sængurföt, eldhúsgögn/búshluti, hirslur, amboð/verkfæri, búfénað og hús 

og/eða fasteign. Hver hlutur er metinn að verðgildi og verðmæti allra hluta tekið saman í 

lokin ásamt þeim skuldum sem hvíldu á búinu, ef þeim var til að dreifa. Skylda var að 

skrá niður eigur viðkomandi ef erfingjar voru ólögráða, bjuggu í annarri sýslu, skulduðu 

sveit, erfingjar voru ekki afkomendur eða ef einhverjar deilur urðu vegna skipta. Hafa ber 

því í huga að ekki voru öll bú metin og þær eigur sem taldar eru upp í þessum heimildum 

eru trúlega ekki fullkominn listi yfir eigur fólksins.7 Líkt og seinna verður gerð grein fyrir 

                                                           
4 Már Jónsson, Hvítur jökull og snauðir menn. Eftirlátnar eigur alþýðu í efstu byggðum Borgarfjarðar á 

öðum fjórðungi 19. aldar og Már Jónsson, Sterbúsins fjármunir framtöldust þessir. Eftirlátnar eigur 96 

Íslendinga sem létust á tímabilinu 1722–1820. 
5 Már Jónsson, „Skiptabækur og dánarbú 1740–1900. Lagalegar forsendur og varðveisla“, bls. 78–103. 
6 Í flestum tilfellum var það hlutverk hreppstjóra ásamt virðingarmanni, stöndugur bóndi í sveitinni, að 

meta dánarbú einstaklinga en ef þau voru ríkuleg kom það í hlut sýslumanna.  
7 Már Jónsson, „Skiptabækur og dánarbú 1740–1900“, bls. 87–95. 
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eru til dæmis engin föt skráð hjá sumum einstaklingum en líklegt þykir þó að þeir hafi 

notað föt dagsdaglega!  

Már hefur áætlað að varðveitt dánarbú á Íslandi séu flest frá árunum 1830–1870 eða 

um 23 þúsund sem samsvarar um þriðjungi þjóðarinnar. Uppskriftirnar eru misvandaðar. 

Sumir sýslumenn skrifuðu ítarlegar lýsingar á efnum þeirra sem voru til umfjöllunar en 

aðrir létu styttri lýsingu nægja. Nokkrir höfðu til dæmis fyrir því að skrifa um ganglag 

eða skapgerð hesta en flestir létu aðeins lit og aldur nægja. Því má ætla að ekki komi allt 

fyrir í dánarbúum allra einstaklinga líkt og Már hefur bent á. Sumum munum hafi jafnvel 

verið stungið undan þar sem þeir hafi ekki þótt nægilega verðmætir eða þeim einfaldlega 

verið skipt á milli barna eða annarra erfingja áður en til virðingar búsins kom. Uppskriftir 

dánarbúa gefa þrátt fyrir þessa annmarka sterka vísbendingu um efnahags- og 

menningarlega skiptingu í samfélaginu enda ná þær yfir fátæka jafnt sem stórefnaða 

einstaklinga – fólk af öllum stigum samfélagsins.  

Ofangreindar heimildir, ásamt ýmsum öðrum, er hægt að nota með margvíslegum 

hætti. Már hvetur sagnfræðinga og aðra fræðimenn til að nýta sér þennan heimildaflokk 

betur en gert hefur verið. Hægt sé til að mynda að skoða efnismenningu heimila, fatnað 

kvenna, verkfæraeign, lit á kúm og hrossum og svo mætti lengi áfram telja.8   

Aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á dánarbúum eru til dæmis meistararitgerð 

Helgu Hlínar Bjarnardóttur og grein Christinu Folke Ax í Sögu, 2002 sem jafnframt er 

byggð á doktorsverkefni hennar. Þessar rannsóknir eiga það sammerkt að tekin eru fyrir 

ákveðin sértæk fyrirbæri og þau rannsökuð af nákvæmni. Þannig verður menningarmunur 

áhersluatriði í grein Ax og neysluhegðun Húnvetninga í kringum aldamótin 1800 hjá 

Helgu.9 Ax heldur því fram að menningarmunur hafi verið meiri en áður var talið í 

bændasamfélagi í lok 18. aldar sé litið til dómabóka, skiptagjörða og manntala. Í greininni 

er einnig að finna athyglisverða töflu sem sýnir skiptingu búshluta og fatnaðar úr 

dánarbúum og skiptabókum hjá þeim 105 einstaklingum sem rannsakaðir voru.10 

 

 

 

                                                           
8 Már Jónsson, „Skiptabækur og dánarbú 1740–1900“, bls. 95–102. 
9 Lbs.–Hbs. Helga Hlín Bjarnadóttir, „Þarflegir hlutir og þarflitlir. (Ó)hófsemi Húnvetninga 1770–1787 

og íslensk neyslusaga á 18. öld“, MA-ritgerð við Háskóla Íslands í sagnfræði (2014); og Christina Folke 

Ax, „Menningarmunur á Íslandi í lok 18. aldar“, bls. 63–90. 
10 Christina Folke Ax, „Menningarmunur á Íslandi“, bls. 84. 
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Borgaraleg menning, efnismenning og neysluhyggja 

 

Margir fræðimenn hafa gert myndun og þróun borgarastéttarinnar að rannsóknarefni sínu. 

Flestir eru þeir sammála um að uppruna stéttarinnar megi rekja til miðalda þegar borgir 

tóku að myndast, þá hafi orðið til hópur sem kallaður var borgarar (e. bourgeois) eða 

„íbúar borgar“.11 Um var að ræða hóp fólks sem seinna myndaði öfluga stétt sem var betur 

efnum búin en margir aðrir hópar innan borgarmarkanna. Þó að auður þeirra markaði 

þeim sérstöðu bjó hópurinn ekki yfir þeim völdum sem aðallinn naut og gengu í erfðir. 

Borgarastéttin samanstóð yfirleitt af ríkum kaupmönnum og faglærðu fólki af ýmsum 

toga og voru lögfræðingar þar í meirihluta. Hún naut ákveðinna forréttinda og meðlimir 

hennar gátu til dæmis kosið og áttu rétt á skattaívilnunum. Á 18. og 19. öld fjölgaði mjög 

í stéttinni, meðal annars vegna aukinna búferlaflutninga frá dreifbýli til þéttbýlis, og hún 

varð fjölmennari, fjölbreyttari og valdameiri með tíð og tíma. Sagnfræðingurinn Peter N. 

Stearns segir til að mynda að eftir miðja 19. öld hafi verið komin fram öflug borgarastétt 

í Englandi sem fór að láta verulega að sér kveða.12 

Hugmyndaheimur fólks tók enn fremur miklum breytingum á þessum tíma. 

Þjóðernishyggja, upplýsingin og einstaklingsfrelsi léku veigamikið hlutverk við að auka 

völd borgarastéttarinnar. Innan hennar þróuðust siðir og hefðir sem aðrir sóttust eftir að 

tileinka sér. Borgarastéttin gerði markvissa tilraun til að aðgreina sig frá þeim sem stóðu 

verr að vígi efnahagslega. Lögð var áhersla á atriði eins og iðni og ástundun manna til 

vinnu. Hógværð einkenndi stéttina og áhersla var lögð á að gefa til góðgerðamála og 

stunda blómlegt fjölskyldulíf þar sem lögð var áhersla á uppeldi barna svo nokkuð sé 

nefnt. Þessi gildi slógu taktinn fyrir myndun og mótun millistéttar sem sótti í sig veðrið 

eftir því sem á leið 19. öldina en sá hópur varð fyrir áhrifum frá lifnaðarháttum 

borgarastéttarinnar. Neysla hennar miðaðist til dæmis að því að byggja upp heimilið sem 

nokkurs konar griðastað og skjól frá umheiminum á svipaðan hátt og borgarastéttin 

gerði.13 

Þróun millistéttarinnar hafði mikil áhrif á þær félagslegu breytingar sem áttu sér 

stað í Evrópu um aldamótin 1800. Í bók Stearns, European Society in Upheaval, segir að 

                                                           
11 Margir hafa skrifað um þetta viðfangsefni sjá meðal annars; Peter Hall, Cities in Civilization og Herrick 

Chapman og Peter N. Stearns, European Society in Upheaval. Social History since 1750. 
12 Herrick Chapman og Peter N. Stearns, European Society in Upheaval, bls. 44–47.   
13 Sjá meðal annars; Herrick Chapman og Peter N. Stearns, European Society in Upheaval, bls. 44–47; og 

Leonore Davidoff og Catherine Hall, Family Fortunes: Men and Women of the English Middle Class, 

1750–1850; og Jane Humphries, Childhood and Child Labour in the British Industrial Revolution. 
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með iðnbyltingunni, vexti í viðskiptum og umfangi stjórnvalda (skrifræði) hafi þörfin eftir 

menntuðu fólki aukist. Það hafi leitt af sér umtalsverða fjölgun þeirra sem ekki féllu í þá 

þjóðfélagshópa sem voru til fyrir, svo sem verkamenn, handverksmenn, borgarastétt og 

aðal. Ný stétt tók að myndast sem er í dag kölluð millistétt. Verksmiðjueigendur, 

kaupmenn, kennarar, læknar, stjórnsýslumenn og fleiri urðu hluti af stéttinni og þeim 

fjölgaði mjög á 19. öld. Það er þó ekki auðvelt að tilgreina sérstaklega hvar hver og einn 

stóð líkt og Stearns nefnir en hann skiptir millistéttinni gróflega í tvennt, efri og neðri 

stétt. Þeir sem voru mjög ríkir, líkt og stórkaupmenn eða viðskiptamenn, tilheyrðu efra 

þrepinu og þeir sem áttu minna, til dæmis kennarar og sumir handverksmenn sem taldir 

voru til þess neðra. 

Fjölbreyttari atvinnumarkaður og bætt kjör millistéttarfólks leiddu til þess að 

lífsstíll þess breyttist til þess sem þekktist meðal borgarastéttarinnar. Snyrtilegur 

klæðnaður, stærri hús, fleiri og fjölbreyttari húsgögn og fatnaður, leikhús- og 

tónleikaferðir eru dæmi um breytta hegðun millistéttarinnar. Neyslan sem tengdist 

þessum „nýja“ lífstíl jókst mjög á 19. öld og hefur vaxið og breiðst út síðan þá ásamt því 

að efnismenning jókst smátt og smátt.14 

Efnismenning (e. material culture) og neysluhyggja (e. consumerism) hafa verið 

hugðarefni fjölmargra fræðimanna í gegnum tíðina, meðal annars sambandið þeirra á 

milli. Efnismenning fjallar um hið áþreifanlega, svo sem fatnað, hús og húsgögn, mat, 

leikföng eða það sem hægt er að snerta, horfa á, klæðast og borða.15 Anna Lísa 

Rúnarsdóttir, mannfræðingur og rannsóknastjóri Þjóðminjasafns Íslands, segir í skýrslu 

sinni, Á tímum torfbæja, híbýlahættir og efnismenning í íslenska torfbænum frá 1850, að 

efnismenning sé ekki aðeins þeir efnislegu hlutir sem framleiddir eru eða notaðir innan 

ákveðinna hópa, til dæmis samfélags, heldur sé efnismenning einnig:  

 

... hvernig hlutir eru notaðir, í hvaða tilgangi, hvaða merkingu þeir hafa í 

hugum fólks og hvernig þeir eru túlkaðir. Greina ber á milli þess hvort um 

hluti sé að ræða sem eru framleiddir af viðkomandi samfélagi til að sinna 

sértæku hlutverki, eða hvort hluturinn sé innfluttur annarsstaðar frá og er þá 

                                                           
14 Sjá meðal annars; Herrick Chapman og Peter N. Stearns, European Society in Upheaval, bls. 116–123; 

og E.P. Thompson, „Time, Work-Discipline and Industrial Capitalism“, Customs in Common. Studies in 

Traditional Popular Culture. 
15 Marta C. Sims og Martine Stephens, Living Folklore: An Introduction to the Study of People and their 

Traditions, bls. 13. 
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settur inn í nýtt samhengi, þar sem hann öðlast jafnvel nýtt hlutverk og er 

túlkaður á annan hátt en framleiðandinn hafði upphaflega gert ráð fyrir.16 

 

Rannsóknir á sviði íslenskrar efnismenningar er meðal annars að finna í áðurnefndri 

skýrslu Önnu Lísu en þar skoðar hún fimm torfbæi með híbýlahætti og efnismenningu 

þeirra að leiðarljósi. Í skýrslunni er að finna greinargóða lýsingu á heimilishaldi í 

torfbæjum á seinni hluta 19. aldar og fram á þá tuttugustu ásamt umfjöllun um 

efnismenningu þessa tíma og heimilanna sem um ræðir í skýrslunni. Höfundur skoðaði 

meðal annars dánarbú til að glöggva sig á veraldlegum eigum fólksins ásamt því að ræða 

við fyrrverandi íbúa húsanna sem bjuggu þar í byrjun 20. aldar. Hún kemst að þeirri 

niðurstöðu að samspil sé á milli samfélagsins og efnismenningarinnar, sem hún segir að 

hafi „áhrif á og endurspegl[i] hvort annað“.17  

Þjóðfélagsbreytingar eins og fækkun vinnufólks, bættar samgöngur, tískustraumar 

í húsgögnum og innréttingum, framfarir í landbúnaði, tækni og samskiptum og margt 

fleira hefur haft áhrif á efnismenningu og þróun torfbæjanna, segir Anna Lísa. Til að 

mynda hafi verslunarfrelsi ásamt betri aðgengi manna að lausafé aukið innflutning á 19. 

öld, sérstaklega í lok aldarinnar. Anna Lísa segir að sökum þessa megi greina breytingar 

á byggingum torfbæja á síðari hluta aldarinnar. Hún nefnir aðallega aukið aðgengi manna 

að innfluttu gleri og timbri, til dæmis til að smíða gaflþil og glugga. Enn fremur jukust 

innkaup á kaffi sem varð til þess að kaffidrykkja landsmanna varð algengari og leiddi 

meðal annars af sér fjölgun á bollum og bollapörum upp úr miðri 19. öld og leirtaui sem 

notað var við neyslu matar.18  

Þróun torfbæjanna mótaðist af samfélaginu sem þeir tilheyrðu. Rými og 

innanstokksmunir húsanna voru tengd hefðum íslensks landbúnaðar sem missti ítök sín í 

þjóðfélaginu smátt og smátt á 20. öld. Að mati Önnu Lísu lagaði húsagerð torfbæjanna 

sig að breyttum kröfum og aðstæðum með því að taka mismunandi form og vera nýtt á 

annan hátt en áður var gert. Auknar kröfur um til dæmis einstaklingsherbergi breyttu 

meðal annars rýminu innan húsanna og ívera fólks í baðstofunni minnkaði. Samspil og 

                                                           
16 Anna Lísa Rúnarsdóttir, Á tímum torfbæja, híbýlahættir og efnismenning í íslenska torfbænum frá 1850, 

bls. 6–7. 
17 Sama heimild, bls. 57. 
18 Sama heimild, bls. 13 og 52. 
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þróun samfélagsins og efnismenningarinnar varð því þess valdandi að búseta í torfbæjum 

lagðist niður þar sem nýir tímar kölluðu á breyttar hefðir og lífstíl.19  

Svipaða nálgun á efnismenningu er að finna í bók Jonas Frykmans og Orvars 

Löfgrens, Culture Builders. Þar ræða þeir félagar um sænskt samfélag sem breyttist mjög 

á 19. öld með innreið borgaralegra hefða og menningar. Þeir taka sérstaklega fyrir auknar 

kröfur um hreinlæti sem þeir telja að hafi verið einn af fylgifiskum borgaralegra 

híbýlahátta frá síðari hluta 19. aldar og á 20. öld. Niðurstaða þeirra er á þá leið að breytt 

hreinlæti og önnur sambærileg atriði hafi leitt til þróunar sænska velferðarríkisins sem 

við þekkjum í dag. Líkt og þróun torfbæjanna og efnismenning þeirra breyttist sænska 

þjóðfélagið með breyttum gildum og nýjum túlkunum á því hvað væri nauðsynlegt fyrir 

almenning og hvað ekki.20  

Hvað varðar Ísland var innreið borgaralegra hefða ekki eins snemma á ferðinni og 

víða annars staðar. Í bók sagnfræðingsins Ólafs Ásgeirssonar, Iðnbylting hugarfarsins, 

segir að Ísland hafi verið í stórum dráttum landbúnaðarsamfélag fram að síðari 

heimsstyrjöld.21 Þó urðu breytingar á vissum sviðum en segja má að þær hafi verið ferli 

þar sem þjóðfélagið valdi „hentuga“ siði og hætti sem fylgdu nútímavæðingu 19. og 20. 

aldar. Sagnfræðingurinn Sigurður Gylfi Magnússon hefur kallað þetta ferli „valda 

nútímavæðingu“ (e. select modernization).22 Sé litið til torfbæjanna með þetta ferli í huga, 

sést að þær breytingar sem gerðar voru á byggingu og notkun húsanna voru valdar eftir 

hentugleika hvers tíma. Þegar nytsemi til dæmis rafmagnsins var mönnum ljóst, hófu 

menn að leggja leiðslur inn í torfbæina til slíkrar notkunar.23  

Neysluhyggja er nátengd efnismenningu enda gengur sú hugsun út á að afla sér 

efnislegra gæða. Hún getur einnig haft mikil áhrif á líf einstaklinga og sjálfsmynd þeirra 

getur jafnvel mótast út frá veraldlegum gæðum.24 Fræðimenn á borð við áðurnefndan 

Stearns segja að uppruna neysluhyggjunnar og þar af leiðandi sístækkandi 

efnismenningar nútímasamfélagsins megi rekja til Englands. Í byrjun 18. aldar megi til 

að mynda greina bættari húsbúnað, fjölbreyttari fatnað og aukna neyslu á sykri og öðrum 

munaðarvörum þar í landi.  

                                                           
19 Anna Lísa Rúnarsdóttir, Á tímum torfbæja, híbýlahættir og efnismenning í íslenska torfbænum frá 1850, 

bls. 60.  
20 Jonas Frykman og Orvar Löfgren, Culture Builders. A Historical Anthropology of Middle Class Life.  
21 Ólafur Ásgeirsson, Iðnbylting hugarfarsins. Átök um atvinnuþróun á Íslandi 1900–1940.  
22 Sigurður Gylfi Magnússon, Wasteland with Words. A Social History of Iceland, bls. 238–257. 
23 Anna Lísa Rúnarsdóttir, Á tímum torfbæja, híbýlahættir og efnismenning í íslenska torfbænum frá 1850, 

til dæmis bls. 10, 31 og 48.   
24 Guðmundur Jónsson, „Hvenær varð neysluþjóðfélagið til?“, Þriðja íslenska söguþingið 18 –21. maí 

2006. Ráðstefnurit, bls. 70. 
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Þróun neysluhyggjunnar komst síðan á annað stig á seinni hluta 19. aldar þegar 

neysluvarningur varð fjölbreyttari. Verslunarvæðing á ýmsum sviðum samfélagsins, til 

dæmis þeim sem tengdust barnauppeldi og frístundaiðju, hófst af krafti á þessum tíma, 

auk þess sem fyrstu varanlegu neysluvörurnar, svo sem bílar, komu fram í upphafi 20. 

aldar. Bætt kjör og meira vöruúrval var fyrst og fremst ástæðan fyrir breyttri hegðun en 

félagslíf og menning samfélaganna spiluðu einnig sitt hlutverk í að örva neyslu. Til dæmis 

skapaði upplausn í félagsskipan í Evrópu á þessum tíma stöðuóvissu ýmissa hópa. 

Kaupmenn fóru til dæmis að hefja sig upp í samfélaginu með breyttri neyslu (lífsstíl). 

Húsakostur þeirra var til að mynda mun betri en bænda og handverksmanna.25  

Í umfjöllun Guðmundar Jónssonar sagnfræðings um neysluþjóðfélög má finna 

gagnrýni á nálgun Stearns. Guðmundur heldur því meðal annars fram að það sé „gróf 

einföldun að fella neysluhætti í Bretlandi á 18. öld og fjöldaneysluna á okkar dögum í 

eina línulega frásögn undir hatti neysluhyggjunnar“.26 Enn fremur kallar Guðmundur eftir 

rýmri skilgreiningu og fjölbreytilegri skýringum á þróun neysluþjóðfélagsins í gegnum 

söguna. Neysluhyggja og „búðarápandi einstaklingur“ séu ekki aðaleinkenni 

neysluþjóðfélagsins og taka þurfi mið af neyslu á öllum stigum, svo sem því hvernig 

framleiðslukerfið og stjórnmálin móta hana.27  

Hvað varðar Ísland sem neysluþjóðfélag telur Guðmundur að markaðsbúskapur sé 

forsenda slíks fyrirkomulags, það er þegar framleiðsla fyrir markað verður ráðandi í 

framleiðsluháttum viðkomandi þjóða. Mat hans er því að Ísland hafi ekki orðið að 

neysluþjóðfélagi fyrr en við lok 19. aldar þegar markaðsbúskapur varð ráðandi. Fram að 

því hafi sjálfsþurftarbúskapur verið mest áberandi. Guðmundur tekur þó fram að hann sé 

meðvitaður um breytta neysluhegðun Íslendinga á 19. öld, svo sem aukin kaup á sykri, 

salti, kornvörum og kaffi. Þessar vörur hafi þó verið varningur sem ekki var hægt að 

framleiða hér á landi og oft flokkaðar sem lífsnauðsynjar. Aukin kornneysla á 19. öld var 

dæmi um nútímalega neysluhætti á meðan neyting á meðal annars fiski og 

mjólkurafurðum minnkaði frá því sem áður var.28   

Að lokum segir Guðmundur að neysla hafi ekki aðeins ráðist af 

hagkvæmnissjónarmiðum heldur hafi ákveðin menningarleg samsömun við sambærilega 

hópa eða stéttir erlendis átt sér stað. Kaupmenn og embættismenn sem voru hluti af 

                                                           
25 Peter N. Stearns, Consumerism in World History: the Global Transformation of Desire, bls. ix–xi og 

25–35. 
26 Guðmundur Jónsson, „Hvenær varð neysluþjóðfélagið til?“, bls. 72. 
27 Sama heimild, bls. 72–73.  
28 Sama heimild, bls. 76–77. 
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vaxandi borgarastétt hafi litið til tískunnar í Kaupmannahöfn hvað varðar til dæmis híbýli, 

fatnað og mataræði og þar af leiðandi innleitt nýja neysluhætti meðal þjóðarinnar. 

Niðurstaða hans er því sú að Ísland hafi ekki orðið að neysluþjóðfélagi fyrr en á tímum 

fyrri heimsstyrjaldarinnar.29 

Þetta viðhorf Guðmundar kemur heim og saman við hugmyndir annarra 

sagnfræðinga um nútímavæðingu íslensks samfélags á 19. og 20. öld sem beinast að því 

að þjóðin hafi verið hægfara í hvers kyns breytingum fram á 20. öld. Íhaldssemi 

bændasamfélagsins hafi haldið aftur af framförum, til dæmis með mótstöðu við 

þéttbýlismyndun og frelsi vinnufólks. Byggðaþróun og erlend áhrif hafi þó smátt og smátt 

aflétt taki bænda á þjóðfélaginu. Vöxtur og myndun borgarastéttar og millistéttar voru 

afsprengi þéttbýlis og breyttra atvinnuhátta á 20. öld og þá urðu til ný gildi og siðir.30  

Erfitt er að benda nákvæmlega á hvenær fyrirbæri eins og neysluþjóðfélög verða 

til. Sagnfræðingurinn Hrefna Róbertsdóttir er til dæmis á öndverðum meiði við 

Guðmund. Að hennar mati má sjá ýmsan munað í verslun og eign Íslendinga strax á 18. 

öld og því megi rekja upphaf breyttrar neysluhegðunar lengra aftur. Í grein hennar 

„Munaðarvara og matarmenning“ ræðir hún til að mynda matarmennningu og 

munaðarvöruinnflutning landsmanna í lok 18. aldar. Þar tekur hún sérstaklega fyrir 

verslunarbók sem sýnir hvaða sérpöntuðu vörur voru fluttar inn til landsins árið 1784.31 

Rannsókn Hrefnu bendir til þess að almenningur, ekki aðeins fólk í og við kaupstaði, hafi 

haft greiðari aðgang að sérpöntuðum vörum en ætla mætti. Það sjáist meðal annars á því 

hverjir það voru sem tóku út vörurnar í verslunarbókinni og hvernig félagsgerð sveitanna 

var við þær verslunarhafnir þar sem varningurinn var seldur.32 Mat hennar er að erlend 

matvara og munaðarvara eins og þurrkaðir ávextir, möndlur, krydd, kökur og svo 

framvegis hafi ratað inn á íslensk heimili í ríkara mæli á þessum tíma en áður var talið. 

Aðrar vörur líkt og gullþræðir, tilbúinn fatnaður, silkiklútar, speglar og fleira sé einnig 

dæmi um slíkt. Meira var keypt af þessum varningi í nágrenni við verslunarstaðina og því 

sé áhugavert að skoða hvernig borgaralegir hættir dreifðust út frá þeim. Stórbýli í sveitum 

landsins höfðu til að mynda svipaða neysluhegðun og tíðkaðist við sjávarsíðuna.33  

                                                           
29 Guðmundur Jónsson, „Hvenær varð neysluþjóðfélagið til“, bls. 76–78. 
30 Sjá meðal annars: Guðmundur Hálfdanarson, „Íslensk þjóðfélagsþróun á 19. öld“, Íslensk 

þjóðfélagsþróun 1880–1990. Ritgerðir, bls. 9–58; og Ólafur Ásgeirsson, Iðnbylting hugarfarsins, til 

dæmis bls. 145–147; og Sigurður Gylfi Magnússon, Menntun, ást og sorg. Einsögurannsókn á íslensku 

sveitasamfélagi 19. og 20. aldar. 
31 Hrefna Róbertsdóttir, „Munaðarvara og matarmenning. Pöntunarvara árið 1784“, bls. 70–111. 
32 Sama heimild, bls. 99–109. 
33 Sama heimild, bls. 109–111.  



17 
 

Hér verður gengið út frá því að neysla hafi aukist á 19. öld, sér í lagi síðari hluta 

hennar og þar af leiðandi megi greina vaxandi efnismenningu sem henni fylgdi. Skrif 

Hrefnu og Stearns um breytta neysluhegðun Íslendinga og Evrópubúa styðja slíkt. Rök 

verða færð fyrir því að borgaraleg áhrif hafi verið byrjuð að láta á sér kræla í sveitum 

Borgarfjarðar á tímabilinu. Því hafi ekki aðeins vaxandi borgarastétt (kaupmenn og 

embættismenn) innan þéttbýlis tileinkað sér þau efnislegu gæði sem voru að ryðja sér til 

rúms heldur einnig heimili í dreifbýli sem voru þó ekki í mikilli nálægð við verslunarstaði.  

 

Menningararfur 

 

Óhætt er að segja að fremur flókið sé að útskýra hugtakið menningararfur (e. heritage). 

Er hann hlutirnir sem geymdir eru í geymslum Þjóðminjasafnsins (og annarra safna) eða 

einungis þeir sem hafðir eru til sýnis? Hvað með staði eins og Þingvelli eða 

miðaldahandrit Íslendinga? Víst er að fyrirbærið getur bæði verið áþreifanlegt (e. 

tangible), óáþreifanlegt (e. intangible), opinbert (e. official) og óopinbert (e. unofficial). 

Það getur verið eitthvað sem skilar sér í gegnum kynslóðir og er sameinandi fyrir hópa 

líkt og staðir sem tengja saman nútíð og fortíð. Menningararfur getur einnig verið 

mannanna verk sem hefur sérstakt almennt gildi sökum óvenjuleika, er komið frá 

forfeðrum okkar og sýnir okkur hver við erum, eða er einstaklingum eða ákveðnum hópi 

sérstaklega kært.34 

Áþreifanlegur menningararfur er eitthvað sem hægt er að snerta, oftast efnislegir 

hlutir eins og fornminjar, kastalar, staðir og svo mætti lengi áfram telja. Hinn 

óáþreifanlegi arfur er hins vegar eitthvað sem ekki er hægt að handfjatla eins og dansar, 

söngvar og hefðir. Menningararfur er opinber ef til dæmis stjórnvöld leggja blessun sína 

yfir hann eða hann er hafður til sýnis á stofnunum líkt og söfnum. Sem dæmi má nefna 

sýningargripi sem Þjóðminjasafn Íslands sýnir og þjóðbúninginn sem hampað er á 

hátíðar- og tyllidögum. Ef menningararfur er óopinber hafa ekki verið settar reglur sem 

móta hugmyndina í kringum hann og enn fremur hefur hann ekki verið stofnanavæddur.35  

Íslenska lopapeysan kæmi til greina sem slíkur arfur en í ljósi nýlegra umræðna á 

netinu gæti svo farið að það handverk verði gert að opinberum menningararfi fyrr en 

síðar. Nýlega spruttu upp deilur um gjöf Ragnheiðar Elínar Árnadóttur, iðnaðar- og 

viðskiptaráðherra, til borgarstjóra Chicago. Á netmiðlum voru myndir sýndar af 

                                                           
34 Rodney Harrison, Heritage: Critical Approaches, bls. 5–7. 
35 Sama heimild, bls. 14–18 og 137. 
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athöfninni en þar sást ráðherrann afhenda borgarstjóranum lopapeysu „frá Íslandi“. 

Glöggt handverksfólk var fljótt að benda á að um væri að ræða framleiðslu frá fyrirtækinu 

66° norður, sem þýddi að peysan hefði verið verksmiðjuframleidd utan Íslands. Deilurnar 

sneru fyrst og fremst að því hvað mætti kalla íslenska lopapeysu og hvað ekki. Flestir 

hölluðust að því að slík flík væri handprjónuð úr íslenskum lopa á Íslandi. Mat margra 

var að þarna hefði Ragnheiður hampað fjöldaframleiddum eftirlíkingum af hinni „einu 

sönnu“ íslensku lopapeysu. Vegna þessa væri nauðsyn að „vernda“ handverkshefðir með 

því að skilgreina í eitt skipti fyrir öll hvernig við (Íslendingar) viljum hafa og miðla þeim 

menningarverðmætum sem í handverkinu felast.36  

Lopapeysan sem menningararfur er enn í mótun en gera mætti sér í hugarlund 

svipað ferli og átti sér stað með íslenska þjóðbúninginn sem var gerður að opinberum 

menningararfi í byrjun 21. aldar. Þá stofnuðu stjórnvöld og aðrir hagmunaaðilar sérstakt 

ráð, Þjóðbúningaráð, sem sér um varðveislu hans og heldur utan um reglur um gerð hans 

og útlit.37  

Af þessu má því ráða að erfitt er að festa hendur á hvað sé menningararfur og hvað 

ekki. Í þessari rannsókn verður gengið út frá hugmyndum fornleifafræðingsins Laurajane 

Smith og þjóðfræðingsins Valdimars Tr. Hafsteins um fyrirbærið. Bók Smith, Uses of 

Heritage er eitt af þeim ritum sem hefur haft mikið að segja í mótun gagnrýninna 

menningararfsfræða (e. critical heritage studies). Þar ræðir hún hvernig menningararfur 

hefur verið notaður í gegnum tíðina og hvernig orðræðubyltingin (e. linquistic turn) hefur 

haft áhrif á hvernig hugtakið sjálft hefur breyst. Smith segir „engan hlut vera 

menningararf“.38 Menningararfur sé ekki hluturinn sjálfur heldur ráðandi orðræða sem 

leitast við að stýra, með tilteknum athöfnum, stofnunum, lögum og reglum, hvernig 

hugsað er, talað eða skrifað um það sem almennt er kallað menningararfur.39 Umfjöllun 

um þá áþreifanlegu og óáþreifanlegu hluti breytist og ólík athygli beinist að þeim á 

hverjum tíma. Hlutirnir eru teknir úr sínu hversdagslega umhverfi og settir undir hatt 

menningararfs þar sem þeir verða framandlegir. Þeir aðilar sem koma að því að móta 

                                                           
36 Vef. Erla Hlynsdóttir, „Íslenska lopapeysan er ekki bara lopapeysa“, á vefsíðunni frettatiminn.is, 24. 

apríl 2015, http://www.frettatiminn.is/islenska-lopapeysan-er-ekki-bara-lopapeysa/. Skoðað 21. mars 

2016; og vef. Sunna Kristín Hilmarsdóttir, „Handprjónasambandið miður sín yfir lopapeysu sem 

borgarstjóri Chicago fékk að gjöf“, á vefsíðunni vísir.is, 18. mars 2016,  

http://www.visir.is/handprjonasambandid-midur-sin-yfir-lopapeysu-sem-borgarstjori-chicago-fekk-ad-

gjof/article/2016160318687. Skoðað 21. mars 2016.  
37 Vef. Íslenskir Þjóðbúningar, „Þjóðbúningaráð“, http://buningurinn.is/. Skoðað 21. mars 2016. 
38 Upprunalega á ensku: „no such thing as heritage“. Laurajane Smith, Uses of Heritage, bls. 11. 
39 Laurajane Smith, Uses of Heritage, bls. 11: „... that there is rather a hegemonic discourse about 

heritage, which acts to constitute the way we think, talk and write about heritage.“  
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breytta orðræðu geta verið ákveðnir hópar, sérfræðingar eða stjórnvöld sem oft telja að 

ógn beinist að hlutnum, jafnvel eyðilegging, og því sé mikilvægt að varðveita hann, bjarga 

honum og miðla til komandi kynslóða. Lykilhugtökin í þessu samhengi eru 

„eyðilegging“, „varðveisla“ og „miðlun“ en þau spila stórt hlutverk í þeirri skapandi 

orðræðu sem menningararfurinn er.40 

Valdimar Tr. Hafstein hefur fjallað um húsabrunann í Reykjavík árið 2007, þegar 

tvö hús brunnu til kaldra kola við Lækjartorg, sem dæmi um slíka „skapaða orðræðu“. 

Fjölmiðlamenn flykktust að og spurðu: „erum við að verða að vitni að eyðileggingu á 

dýrmætum menningararfi?“ Næstu daga og vikur á eftir snerist umræðan um brunann um 

hvernig mætti gera húsin upp til að reyna að varðveita menningararfinn sem hafði tapast 

í eldsvoðanum. Hús sem áður höfðu hýst Nike, verslun Timberlands og síðast kebab-

veitingastað og skemmtistaðinn Pravda voru orðin að menningararfi þjóðarinnar.41 

Þannig mætti segja að menningararfurinn eigi frekar við samtímann en fortíðina eða 

samtímahugmyndir okkar um liðna tíð. Með öðrum orðum, fortíðin hefur lítið um það að 

segja hvað verður menningararfur og hvað ekki, heldur ræðst það í samtímanum.  

Áhugi samtímans á menningararfi skapar því það umhverfi sem arfurinn þarf til að 

þrífast. Svokölluð „menningararfsvæðing“ er dæmi um slíkt en aukinn áhugi manna á 

slíkum arfi víða um heim síðustu ár hefur orðið til þess að meira og fjölbreyttara „úrval“ 

er af honum. Í stað þess að fyrst og fremst fornar byggingarústir eða miðaldarminjar teljist 

sem slíkt hafa fleiri tegundir menningararfs bæst við.42 Óáþreifanlegum menningararfi 

hefur vaxið fiskur um hrygg eins og sést vel hjá Menningarmálastofnun Sameinuðu 

þjóðanna, (UNESCO),43 sem búið hefur til sérstakan lista yfir fyrirbæri sem eru ekki 

efnisleg en teljast til heimsminja – með öðrum orðum, lista yfir óáþreifanlegan 

menningararf (e. Intangible cultural heritage list).44 Valdimar segir þennan áhuga hafa 

leitt til þess að fleiru er hampað sem menningararfi á viðeigandi stofnunum, líkt og sést á 

fjölmörgum skráningum á borð við lista UNESCO.45 Skýringuna á þessari stöðu er ef til 

                                                           
40 Laurajane Smith, Uses of Heritage, bls. 11–43. 
41 Valdimar Tr. Hafstein, „Menningararfur í öðru veldi. Skipan menningararfsins“, Menningararfur á 

Íslandi. Gagnrýni og greining, bls. 17–19. 
42 Valdimar Tr. Hafstein, „Menningararfur: Sagan í neytendaumbúðum“, Frá endurskoðun til upplausnar. 

Tvær prófritgerðir, einn formáli, þrjú viðtöl, sjö fræðigreinar, fimm ljósmyndir, einn eftirmáli og nokkrar 

minningargreinar af vettfangi hugvísinda, bls. 314–316. 
43 Enska heitið er United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.  
44 Vef. UNESCO, „Purpose of the Lists of Intangible Cultural Heritage and of the Register of Best 

Safeguarding Practices“, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 

http://www.unesco.org/culture/ich/en/purpose-of-the-lists-00807. Skoðað 23. mars 2016.  
45 Valdimar Tr. Hafstein, „Menningararfur í öðru veldi“, bls. 23–24. 
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vill að finna í þeirri staðreynd að menningararfsframleiðsla í heiminum er orðin að þróaðri 

atvinnugrein sem tengist bæði menntun og ferðamennsku sem hefur lítið með fortíðina 

að gera.  

 

Varðveisla og miðlun menningararfs 

 

Hugtakið „varðveisla“ gegnir mikilvægu hlutverki í orðræðu menningararfs. 

Varðveisluaðilar hafa mikið um það að segja hvað verður að menningararfi og hvað lendir 

í geymslum safna og sýningarhúsa. Í dag hefur slíkum stofnunum fjölgað frá því sem áður 

var hér á landi líkt og sjá má í skýrslu safnaráðs Íslands, Söfn og ferðaþjónusta, sem sýnir 

mikla aukningu safngesta og safna. Þar er ályktað að vöxtur beggja sé ákveðið hringferli; 

ferðamönnum fjölgar og þar af leiðandi söfnum. Mesta fjölgunin í varðveislustofnunum 

varð árin 2002–2003 en frá 2007–2008 hefur þeim hægt og bítandi fjölgað í takt við tíðari 

komur erlendra ferðamanna til landsins.46  

Vaxandi áhuga á menningarferðamennsku má sjá til dæmis í skýrslu um 

menningarmál og ferðaþjónustu sem kom út árið 2003 en hún var í umsjón Tómasar Inga 

Olrich alþingismanns sem þá var formaður Ferðamálaráðs. Í skýrslunni var rætt um 

hvernig leggja mætti meiri áherslu á menningu landsins í ferðaþjónustu og þar er að finna 

ýmis úrræði. Til dæmis er lagt til að auka fjárframlög til safna og annarra 

menningarstofnana.47 Þess ber þó að geta að þessi skýrsla hefur verið fremur umdeild 

meðal sagnfræðinga. Helgi Skúli Kjartansson, sagnfræðingur hefur til dæmis gagnrýnt 

efnistök hennar og hvernig sagan er fram sett. Helgi kallar eftir auknu samráði við 

sagnfræðinga og aðra fræðimenn við slíka stefnumörkun svo um niðurstöðuna ríki víðtæk 

sátt.48 

Stjórnvöld hafa ekki aðeins sýnt áhuga á menningarferðamennsku heldur enn 

fremur vilja til þess að festa hana í sessi, til að mynda í gegnum alþjóðlega samninga. Frá 

árinu 2003 hefur Ísland verið hlutaðeigandi að samningi UNESCO um menningarerfðir. 

Þar skuldbinda fjölmörg lönd sig til að varðveita og miðla menningararfi. Þar er til dæmis 

komið inn á skyldur samningsaðila til að varðveita menningarerfðir með öllum tiltækum 

                                                           
46 Anna Guðrún Ragnarsdóttir, Arndís Bergsdóttir, Elísabet Pétursdóttir, Gunnar Haraldsson, Marta 

Guðrún Jóhannesdóttir og Sigurjón Baldur Hafsteinsson, Söfn og ferðaþjónusta. Rannsóknarsetur í 

safnafræðum við Háskóla Íslands og Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, bls. 24–27. 
47 Tómas Ingi Olrich, Menningartengd ferðaþjónusta.  
48 Helgi Skúli Kjartansson, „Sagnir og fræði handa ferðalöngum“.  
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ráðum, til dæmis með því að fjölga varðveislustofnunum og mynda heildarstefnu í þeim 

málum.49  

Hér á landi sinna slíkri varðveislu muna- og bókasöfn, skjalasöfn, setur, 

þjóðbúningaráð og fleiri aðilar. Þjóðminjasafn Íslands er stærsti varðveisluaðilinn og það 

er mjög vel sótt af bæði ferðamönnum og íslenskum skólabörnum. Safnið gegnir 

margvíslegum hlutverkum en meðal annars segir í lögum um safnið: 

 

Hlutverk Þjóðminjasafns Íslands er að stuðla sem best að varðveislu íslenskra 

menningarminja og miðla sögu þjóðarinnar. Hlutverk sitt rækir safnið einkum 

með því að: [S]afna, skrá og varðveita menningar- og þjóðminjar, taka við og 

varðveita fornmuni, sýni og önnur rannsóknargögn úr fornleifarannsóknum, 

rannsaka og annast kynningu á menningarminjum með sýningum, útgáfu á 

fræðilegum ritum og annarri fræðslustarfsemi til að veita sem víðtækasta sýn 

á íslenska sögu og setja hana í alþjóðlegt samhengi, miðla þekkingu um 

íslenska menningu til skóla, fjölmiðla og almennings ...50 

 

Líkt og hjá flestum öðrum söfnum spila hér saman varðveisla, rannsóknir og miðlun. Það 

gefur augaleið að ef hlutir eru ekki varðveittir og geymdir hjá viðeigandi stofnun er ekki 

hægt að miðla þeim þar (nema þeir séu fengnir að láni). Þær aðferðir sem stofnanir notast 

við til að miðla efni sínu hefur einnig áhrif á varðveislu, bæði meðvitað og ómeðvitað. Ef 

gestir hafa ekki áhuga á sýningum eða innihaldi þeirra setur það safnið í vanda og þrengir 

miðlunarmöguleika þess.  

Lítið rými er stærsta hindrun varðveisluaðila til að taka fleiri hluti inn til sín. Því 

setja stofnanirnar oft verklagsreglur til þess að geymslur þeirra fyllist ekki strax.51 Hlutum 

sem vitað er að muni koma að gagni við sýningar eða rannsóknum af ýmsu tagi er safnað 

meðvitað. Áhugi stofnana og eftirspurn notenda þeirra hafa því oft úrslitavaldið. Líkja 

mætti þessu við að í fórum frímerkjasafnara finnast ekki forn landbúnaðarverkfæri, þar 

                                                           
49 Vef. Menntamálaráðuneytið, „Samningur um varðveislu menningarerfða. París, 29. september–17. 

október 2003“. http://unesco.is/wp-content/uploads/SAMNINGUR-UM-VAR%C3%90VEISLU-

MENNINGARERF%C3%90A.pdf. Skoðað 3. mars 2016. 
50 Vef. Alþingi, „Lög um Þjóðminjasafn Íslands“, Lög nr. 140 28. september 2011, 139 löggjafarþing, 

http://www.althingi.is/altext/stjt/2011.140.html. Skoðað 23. apríl 2016. 
51 Sjá til dæmis heimasíðu Þjóðminjasafn Íslands þar sem fjallað er um munavörslu og rannsóknir 

stofnunarinnar. Enn fremur er þar að finna handbók um varðveislu safnkosts en í henni er til dæmis 

komið inn á hvernig starfsmenn eigi að meta umfang og væntanlega þróun safnkostsins.  

Vef. Þjóðminjasafn Íslands, „Handbók um varðveislu safnkosts“, desember 2011. 

http://www.thjodminjasafn.is/minjar-og-rannsoknir/forvarsla/handbaekur/nr/2935. Skoðað 26. mars 2016. 
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sem eftirspurnin (frá áhugafólki) og áhuginn (hjá safnaranum) er yfirsterkari 

varðveislunni sjálfri. Með öðrum orðum, söfn eru alltaf í ákveðinni samræðu við samtíma 

sinn og leitast við að draga fram það sem vekur áhuga fólks og athygli. Auðvitað hafa þau 

og aðrir „framleiðendur minninga“ – kennslubókahöfundar, kennarar, fjölmiðlafólk og 

fleiri í slíkum greinum – áhrif á hið sögulega minni (e. historical memory) og hvernig 

fólk upplifir fortíðina. Það eru engu að síður einstaklingarnir sjálfir sem ljá slíkum 

minningum merkingu með daglegri framgöngu sinni.52 

Miðlun hlutanna hefur einnig stóru hlutverki að gegna í þeirri skapandi orðræðu 

sem menningararfurinn er. Þar er yfirleitt lögð áhersla á að miðla efninu til næstu 

kynslóða og sýna sérstöðu ákveðins hóps eins og sveitarfélaga, ættbálka og jafnvel þjóða. 

Miðlun menningararfs getur verið af ýmsum toga, til dæmis leiksýning, tónleikar, 

dansskemmtun, sviðsetning eða sýning á safni, stöðum og setrum. Aðalatriðið er oftast 

að skapa vissa sérstöðu og sýna megineinkenni ákveðinna hópa, samanber vinsælt slagorð 

íslenskrar ferðaþjónustu um Ísland sem „land, náttúru og sögu“. 

Nú á dögum hefur stóraukin ferðaþjónusta haft þau áhrif að aukin eftirspurn er eftir 

því að geta heimsótt staði heim og skoðað menningu þeirra hjá viðeigandi stofnunum. 

Þjóðfræðingurinn og listfræðingurinn Barbara Kirshenblatt-Gimblett segir til dæmis að 

markaðssetning menningararfs eigi stóran þátt í auknum vinsældum hans. 

Menningararfurinn verði að höfða til fólks svo einhver sé tilbúinn að borga fyrir að sjá 

hann. Ferðamenn hafi því mikil áhrif á hvað verði vinsælt og hvað ekki, því flestir velja 

það sem virkar áhugavert eða spennandi. Þau sjónarmið verða þar af leiðandi ráðandi í 

framsetningu og starfi safnanna. Það sem ekki vekur áhuga ferðamannsins verður 

utanveltu en það sem vekur áhuga fær sviðsljósið. Söfnin leitast því við að svara eftirspurn 

hvers tíma til að laða að gesti.53  

Eitt af markmiðum safna er jafnframt að miðla efni sínu til sýningargesta. Á síðustu 

árum hafa mörg söfn gerbylt miðlun sinni til þess að gera upplifun gesta sem 

minnisstæðasta. Vitundarvakning hefur einnig orðið meðal sýningarhönnuða um 

mikilvægi skynjunar og oft eru hannaðar sýningar þar sem jafnvel öll skynfæri mannsins 

eru virkjuð. Þetta geta verið hljóðræn áhrif, svo sem umhverfishljóð, sjónræn áhrif í 

gegnum stafræna miðlun og svo mætti áfram telja. Leitast er við að skapa minningar frá 

                                                           
52 Sigurður Gylfi Magnússon, Sjálfssögur: Minni, minningar og saga, bls. 179–217. 
53 Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Destination Culture: Tourism, Museums and Heritage; Sjá einnig 

Regina Bendix, „Heredity, Hybridity and Heritage from One Fin-de-Siècle to the Next“, Folklore, 

Heritage Politics and Ethnic Diversity, bls. 37–54. 
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heimsókninni í gegnum skynfærin og þar af leiðandi styrkja þá ímynd sem safnið 

miðlar.54 Oft er þetta ímynd þjóða út á við, líkt og tilfellið er á Þjóðminjasafninu. Þar er 

kynnt fyrir gestum hvernig íslenska þjóðin varð til, hvorki meira né minna.   

Líkt og gefur að skilja verður ýmislegt útundan þegar kemur að því að velja muni 

sem rúmast á eins yfirgripsmikilli sýningu og grunnsýning Þjóðminjasafnsins er. 

Sýningin spannar rúmlega 1000 ára tímabil þar sem umfangsmikil þróun og umskipti urðu 

á landi og þjóð. Það var því nokkur vandi að velja og hafna þeim munum sem finna mátti 

í geymslum safnsins. Ljóst mátti vera að þeim munum sem urðu að sýningargripum yrði 

miðlað sem menningararfi en það er eitt af hlutverkum safnsins að skapa sátt um það sem 

telja má mikilvægar vörður í sögu þjóðarinnar.55  

Patricia Davison listfræðingur hefur fjallað um söfn og hvernig menningararfur er 

sýndur innan veggja þeirra. Í bók hennar Heritage, Museums and Galleries, ræðir hún 

þau vandkvæði sem fylgja því að setja upp sýningu á safni en margt þarf að hafa í huga 

við uppsetningu þeirra. Davis telur að þegar eitthvað er sýnt á eins viðurkenndum 

vettvangi og safn er sé innihaldi sýningarinnar hampað ósjálfrátt sem menningararfi. Það 

sem ekki rati á sýningar geti einfaldlega gleymst í rykugum geymslum safnanna þrátt fyrir 

að þeir munir hafi ekki gegnt minna hlutverki en þeir sem sýndir eru. Ýmsar ástæður geta 

legið að baki valinu en oftast er um að ræða að þeir gripir sem ekki voru valdir henta ekki 

fyrir efnistök sýningar eða þykja fagurfræðilega ekki nógu heillandi.56  

Í þessari rannsókn er gengið út frá þeim hugmyndum að menningararfur sé skapandi 

orðræða sem gefi hlutum ákveðið og nýtt gildi, líkt og Laurajane Smith og Valdimar Tr. 

Hafstein hafa haldið fram, og þar séu hugtökin varðveisla og miðlun í aðalhlutverki. Ljóst 

er að varðveisla þeirra gripa sem finna má í geymslum Þjóðminjasafns Íslands er 

sannarlega fóður í hugsanlegan „menningararf“. Vægi þeirra hluta sem rata inn á sýningar 

er hins vegar mun meira. Sérstaða þeirra er hafin upp til virðingar – lyft á stall – og um 

leið tengja sýningargestir við það sem þeir sjá, snerta og skynja. Sýningargripirnir fá 

ákveðið gildi þegar þeim er stillt upp í glerkassa safnanna.  

Á sýningum er skapað nýtt samhengi fyrir innihald þeirra, með vali á hlutum og 

þeirrar frásagnar sem miðlað er. Menningararfurinn sem þar er að finna virkar því eins og 

listi, að mati Valdimars Tr. Það sem er innan listans (sýningarinnar) fær meira vægi en 

                                                           
54 Barbara Kirschenblatt-Gimblett, Destination Culture, bls. 131–176. 
55 Vef. Þjóðminjasafn Íslands, „Sýningargerð“, 

http://www.thjodminjasafn.is/syningar/grunnsyningar/syningargerd/. Skoðað 26. nóvember 2015. 
56 Patricia Davison, Heritage, Museums and Gallaries. An Introductory Reader, bls. 184–194. 
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það sem er utan hans (hlutirnir í geymslunum).57 Sá safnkostur sem liggur í lokuðum 

hillum og skúffum fær því takmarkað samhengi og litla athygli almennings þar sem hann 

rúmast ekki innan „listans“. Tilraun hefur verið gerð til að auka áhuga og aðgengi 

almennings að munasöfnum landsins með stafrænum gagnabanka á netinu sem nefnist 

Sarpur. Slík miðlun hefur skapað nýtt mengi hluta, ef svo má að orði komast. Með þessum 

miðlunarmöguleika er innihald geymslunnar gert „sýnilegra“, þar vantar þó samhengi 

gripanna sem fæst með frásögu miðlunar. Sýnileiki og samhengi á eins opinberum 

vettvangi og grunnsýning Þjóðminjasafnsins er gerir hlutunum því kleift að verða 

táknmyndir fortíðarinnar og, eins og segir um safnkostinn, vera menningararfur Íslands.58 

  

                                                           
57 Valdimar Tr. Hafstein, „Intangible heritage as a list, from masterpiece to representation“, Intangible 

heritage, bls. 93–111. 
58 Vef. Þjóðminjasafn Íslands, „Sýningargerð“.  
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2. kafli – Veraldlegar eigur fólks á 19. öld 

 

Samfélagið á 19. öld 

 

Flest okkar eru meðvituð um að umhverfið hefur mikil áhrif á hvernig við högum til 

dæmis neyslu okkar, áhugamálum, atvinnu og öðrum hversdagslegum athöfnum. Þegar 

dánarbú einstaklinga eru skoðuð þarf því að hafa í huga það umhverfi eða aðstæður sem 

fólkið lifði í. Þrátt fyrir að ekki sé hægt að setja sig í spor þeirra eru þó ákveðnar 

hugmyndir uppi á meðal sagnfræðinga og annarra fræðimanna um hvernig íslenskt 

samfélag var á 19. öld. Sé litið til viðhorfs stórsögunnar (e. grand narrative) tók íslenskt 

samfélag miklum breytingum á ofanverðri 19. öld og enn meiri á þeirri tuttugustu. Aðrar 

rannsóknir sagnfræðinga og fornleifafræðinga á einstökum þáttum mannlífsins hafa þó 

sýnt fram á annað, það er að engin kúvending hafi orðið á tímabilinu. Allir 

grundvallareiginleikar samfélagsins hafi lengi vel haldist óbreyttir þrátt fyrir breytingar á 

ákveðnum sviðum samfélagsins.59  

Í byrjun 19. aldar hafði upplýsingastefnan og rómantíkin mikil áhrif á íslenska 

menntamenn sem stunduðu nám í Kaupmannahöfn. Upp úr miðri öldinni kepptust þeir 

við að breiða út boðskapinn með tímaritaútgáfu sem varð tíðari eftir því sem leið á öldina. 

Þar skrifuðu menn til dæmis rómantísk ljóð um ágæti lands og þjóðar og stjórnmálalegar 

framfarahugmyndir voru reifaðar. Tímaritið Fjölnir með Jónas Hallgrímsson, Tómas 

Sæmundsson og fleiri í fararbroddi var dæmi um slíkt en það kom út á Íslandi í nokkrum 

árgöngum á fimmta áratug aldarinnar. Ný Félagsrit tók við keflinu af Fjölni en þar var í 

forystu Jón Sigurðsson forseti ásamt öðrum. Oft er rætt um það blað sem málgagn Jóns 

en þar ritaði hann margar greinar um hugmyndir sínar um sjálfstæði Íslendinga sem sneru 

þó ekki að lýðveldishugmyndum heldur að landið yrði fullveldi undir dönskum konungi. 

Jón lét sig einnig varða mörg önnur málefni líkt og verslunarfrelsi og 

landbúnaðarframfarir.60 

Með hugmyndum menntamannanna ruddi þjóðernisstefnan sér rúms og 

sjálfstæðisbarátta Íslendinga hófst. Samhliða henni komu fram á sjónarsviðið fleiri 

framfaramál sem barist var fyrir eins og bætt menntun, jafnrétti kynjanna, aukin réttindi 

                                                           
59 Sjá meðal annars: Ólafur Ásgeirsson, Iðnbylting hugarfarsins; og Sigurður Gylfi Magnússon, 

Wasteland with words, bls. 238–257.  
60 Guðmundur Hálfdanarson, „Íslensk þjóðfélagsþróun á 19. öld“, bls. 27–57. Sjá einnig: Guðjón 

Friðriksson, Nýjustu fréttir! Saga fjölmiðlunar frá upphafi til vorra daga; og Páll Björnsson, Jón forseti 

allur? Táknmyndir þjóðhetju frá andláti til samtíðar.  
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verkalýðsins, fjölbreyttari atvinnutækifæri og fleira í þeim dúr. Þrátt fyrir þessar 

hugmyndir sem rekja má að mestu til evrópskra fyrirmynda var íslenskt samfélag mjög 

íhaldssamt að allri gerð.61 Sagnfræðingurinn Guðmundur Hálfdanarson segir í bók sinni 

Íslenska þjóðríkið að hugmyndir Íslendinga um sjálfstæði og einstaklingsfrelsi hafi verið 

mun íhaldssamara en tíðkaðist í öðrum Evrópulöndum á þessum tíma. Einstaklingsfrelsið 

hafi til að mynda ekki náð yfir alla þegna landsins og sjálfstæðishugmyndir Jón 

Sigurðssonar miðuðu ekki að lýðveldi.62 

Framleiðsluatvinnuvegir landsins breyttust lítið sem ekkert á tímabilinu. 

Landbúnaður, og þá hálfgerður sjálfsþurftarbúskapur, var í aðalhlutverki og sjávarútvegur 

og iðnaður náðu til dæmis ekki almennri útbreiðslu fyrr en um aldamótin 1900. 

Hugmyndir Íslendinga, eins og þær komu fyrir í skrifum manna um að íslenskur 

landbúnaður væri göfgandi, var mjög útbreidd lengi vel. Þetta viðhorf var mjög 

rómantískt og það var fyrst og fremst að sjá í blaðaskrifum manna um sveitir landsins, 

sem sögðu meðal annars frá duglegu vinnufólki sem jafnvel afþakkaði hærri laun með 

hag húsbónda síns fyrir brjósti. Sjálfsagt þótti fyrir fólk að vera iðið við sveitastörfin og 

draumur margra var að fá jörð til búskapar, hvort sem var til leigu eða eignar.63  

Þegar líða tók á öldina fjölgaði fólki meira en áður hafði gerst og ljóst var að 

vinnumennska varð hlutskipti æ fleiri ævilangt. Segja má að landbúnaðarsamfélagið hafi 

sprungið eftir árið 1864 vegna fólksfjölgunar og lægri afurðaverða sem leiddu til 

efnahagslegra þrenginga.64 Sauðasalan til Bretlands frá árinu 1865 og fram eftir öldinni 

hægði þó á hruninu en ljóst var að menn fóru í auknum mæli að leita atvinnutækifæra við 

sjávarsíðuna og vestur yfir haf til Norður-Ameríku, en talið er að allt að fimmtungur 

landsmanna (u.þ.b. 14–16 þúsund manns) hafi reynt fyrir sér í Vesturheimi.65 

Verslunarhættir tóku miklum breytingum á 18. öld með afnámi einokunarverslunar 

árið 1787. Þessar lagabreytingar leiddu meðal annars til þess að fleiri kaupmenn komu til 

landsins og nokkrir íslenskir kaupmenn hófu rekstur (þó í litlum mæli framan af öldinni). 

Enn fremur voru hagstæðari kaup gerð. Kaupmenn á Íslandi þurftu þó að starfa með 

rótgrónum dönskum verslunum en með verslunarfrelsinu árið 1855 var kaupmennska 

                                                           
61 Ingi Sigurðsson, „Áhrif fjölþjóðlegra hugmyndastefna á alþýðu“, Alþýðumenning á Íslandi 1830–1930. 

Ritað mál, menntun og félagshreyfingar, bls. 217–246. 
62 Guðmundur Hálfdanarson, Íslenska þjóðríkið. Uppruni og endimörk.  
63 Guðmundur Hálfdanarson, „Íslensk þjóðfélagsþróun á 19. öld“, bls. 39–45.  
64 Sama heimild, bls. 39–53. 
65 Davíð Ólafsson og Sigurður Gylfi Magnússon, Burt og meir en bæjarleið. Dagbækur og persónuleg 

skrif Vesturheimsfara á síðari hluta 19. aldar,bls. 35 og 51–52. Sjá einnig; Sveinbjörn Blöndal, 

Sauðasalan til Bretlands, bls. 57–60. 
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gerð frjáls hér á landi.66 Íslenskum kaupmönnum og kaupstöðum fjölgaði sem leiddi 

meðal annars til aukins innflutnings landsmanna á meðal annars timbri, kaffi, sykri, mjöli 

og mörgu öðru. Útflutningur Íslendinga breyttist einnig og í stað skreiðarinnar sem var 

hvað vinsælust fluttu landsmenn út ull og ullarvörur, skinn, laxa, sauði og hesta á fæti svo 

nokkuð sé nefnt.67 Með sauðasölunni til Bretlands fengu menn greitt í peningum sem varð 

til þess að menn höfðu meira á milli handanna en voru ekki með eignir sínar nær eingöngu 

bundnar í búpeningi. Sveinbjörn Blöndal sagnfræðingur hefur áætlað að mesta veltan af 

þeirri sölu var á árabilinu 1884–1890. Enn fremur voru pöntunarfélög og kaupfélög 

stofnuð í kjölfarið og betra verð fékkst fyrir afurðir og innkaup.68 

Ekki urðu aðeins breytingar á opinberum sviðum þjóðfélagsins heldur einnig á 

einkasviðinu. Til að mynda breyttist heimilislíf fólks þar sem landsmenn fóru í auknum 

mæli að kaupa sér vörur sem áður voru taldar óþarfar eða munaður af einhverju tagi. Þetta 

átti bæði við um matvæli og gripi sem gegndu ekki hagnýtum tilgangi; eins og speglar, 

skrautmunir, silfurborðbúnaður og svo framvegis. Borgaraleg áhrif urðu sýnilegri með 

hverju árinu sem leið og myndun borgarastéttar hófst með stækkun kaupstaða og aukinni 

efnahagslegri velmegun sem hélt áfram á 20. öld.69  

Hugmyndir einstaklinga um lífið og tilveruna, þar á meðal eigin hlutverk í 

samfélaginu, tóku breytingum. Það sést einna best á breyttum viðhorfum til þjóðfélagsins 

og umheimsins og hugmyndum manna um samtakamátt, félagsstofnanir og menningarlíf 

en allt voru þetta efnisþættir sem blómstruðu á þessum tíma og fram á 20. öld. Þrátt fyrir 

að tímabilið sem hér um ræðir hafi verið tímaskeið margvíslegra framfara og þróunar 

gerðust þó breytingarnar hægt miðað við víða annars staðar í Evrópu, líkt og íhaldssemi 

sveitasamfélagsins var lýsandi dæmi um.70 Hversdagsleiki fólks snerist enn að mestu um 

landbúnað. Hafa verður þó í huga að hugmyndaheimur fólks, meðal annars hugmyndir 

þess um sjálft sig og umhverfið, tóku breytingum, hægum en þó stöðugum út allt 

tímabilið.  

                                                           
66 Sjá meðal annars: Gísli Gunnarsson, Upp er boðið Ísaland: Einokunarverslun og íslenskt samfélag 

1602–1787. Sjá einnig: Hagskinna. Sögulegar hagtölur um Ísland, bls. 397. 
67 Gísli Gunnarsson, Upp er boðið Ísaland. Sjá einnig: Hagskinna, bls. 397 og 478–481. 
68 Sveinbjörn Blöndal, Sauðasalan til Bretlands, bls. 45–50 og 57–60. 
69 Sjá meðal annars: Gísli Ágúst Gunnlaugsson, Family and Household in Iceland 1801–1930. Studies in 

the Relationship Between Demographic and Socio-Economic Development, Social Legislation and 

Family and Household Structures, bls. 138–169. Sjá einnig: Guðmundur Jónsson, „Hvenær varð 

neysluþjóðfélagið til?“, bls. 76–78; og Hrefna Róbertsdóttir, „Munaðarvara og matarmenning“, bls. 109–

111. 
70 Ingi Sigurðsson, „Áhrif fjölþjóðlegra hugmyndastefna á alþýðu“, bls. 217–246. Sjá einnig: Sigurður 

Gylfi Magnússon, Menntun, ást og sorg, bls. 87–164. 
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Samfélagsaðstæður 19. aldar sköpuðu efnismenningu þessa tíma ásamt 

einstaklingunum sjálfum. Hægt er að fá innsýn í þann heim með til dæmis þeim 

dánarbúsuppskriftum sem varðveittar eru á Þjóðskjalasafni Íslands. Hér á eftir verður 

fjallað um 31 borgfirsk dánarbú sem varpa ljósi á veraldleg gæði fólksins sem um ræðir. 

Farin verður sú leið að skipta þeim niður á tvö tímabil, 1831–1864 og 1865–1900, vegna 

sjónarmiðsins; að efnismenning hafi vaxið á síðari hluta 19. aldar.  

 

Dánarbú frá tímabilinu 1831–1864  

 

Már Jónsson lætur þess getið í bók sinni, Hvítur jökull, snauðir menn, að hægt sé að fá 

tilfinningu fyrir daglegu amstri fólks og jafnvel framtíðarsýn einstaklinga með því að 

skoða eigur þeirra í dánarbúsuppskriftum.71 Efnisleg gæði snerta hversdagsleika 

manneskjunnar; atvinnu, áhuga, fagurfræðilegan smekk og ýmislegt annað. Þau verkfæri 

sem fólk nýtti gefa ákveðna innsýn í hvað einstaklingurinn aðhafðist á sviði landbúnaðar, 

smíðavinnu, sjósóknar eða jafnvel tómstunda. Bækur geta endurspeglað áhugasvið 

viðkomandi, kunnáttu eða efni sem tengist hagnýtum viðfangsefnum í 

bændasamfélaginu. Fatnaður getur verið vísbending um stöðu viðkomandi í samfélaginu, 

smekk fólks fyrr á tíðum og ólíkar áherslur kynjanna hvað varðar veraldleg gæði. Anna 

Lísa Rúnarsdóttir hefur réttilega bent á að hinn efnislegi heimur endurspegli sjónarmið 

okkar; að fólk skilgreini sjálft sig út frá hlutunum sem það velur í kringum sig.72  

Þau dánarbú sem rannsökuð voru frá tímabilinu 1831–1864 voru 16 talsins og náðu 

til uppsveita Borgarfjarðar sem áður hafa verið skilgreindar. Einstaklingarnir eru 

eftirfarandi (í tímaröð) en verðmat búa þeirra í ríkisbankadölum (rbd) og verðmæti jarða 

kemur fram innan sviga þar sem við á: 

 

1831 – Ólafur Arnarson, Varmalækur. Alls 133,2 rbd.  

1834 – Ingibjörg Jónsdóttir, Vatnshorn. Alls 2273 rbd. (1680 rbd. í jarðareign).73 

1835 – Eyjólfur Ólafsson, Ytri Brekka. Alls 189,44 rbd.  

1836 – Sigurður Gíslason, Indriðastaðir. Alls 96,72 rbd. 

1836 – Jón Gíslason, Geirshlíð. Alls 152,76 rbd.   

                                                           
71 Már Jónsson, Hvítur jökull og snauðir menn, bls. 9. 
72 Anna Lísa Rúnarsdóttir, Á tímum torfbæja, híbýlahættir og efnismenning í íslenska torfbænum frá 1850, 

bls. 13. 
73 ÞÍ. Sýsl. ED2/3. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1846–1847. 
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1836 – Gunnar Guðmundsson, Gilstreymi. Alls 92,8 rbd.74 

1845 – Guðmundur Sveinbjörnsson, Hæll. Alls 1152 rbd. (504 rbd. í jarðareign). 

1846 – Ingibjörg Þórarinsdóttir, Þingnes. Alls 852,4 rbd. (120 rbd. í jarðareign).75 

1848 – Einar Björnsson, Miðfossar. Alls 103,64 rbd.  

1854 – Magnús Sigurðsson, Horn. Alls 101,62 rbd. 76 

1855 – Ingibjörg Bergþórsdóttir, Breiðabólsstaðir. Alls 12–14 rbd.  

1857 – Bjarni Hermannsson, Vatnshorn. Alls 1750 rbd. (766 rbd. í jarðareign). 

1862 – Snæbjörn Jónsson, Norðtunga. Alls 65,86 rbd.  

1862 – Magnús Ólafsson, Síðumúlaveggir. Alls 204,1 rbd.77  

1863 – Ólafur Ólafur, Lundar. Alls 2256,44 rbd. (926 rbd. í jarðareign). 

1864 – Jón Jónsson, Lundar. Alls 43,44 rbd.78  

 

Af þessum sextán einstaklingum voru fjögur vinnuhjú, þau Ingibjörg Bergþórsdóttir 

(Breiðabólsstað), Snæbjörn Jónsson (smaladrengur, Norðtungu), Magnús Ólafsson 

(Síðumúlaveggjum, sonur húsfreyju og vinnupiltur) og Jón Jónsson (Lundum). Bú sem 

voru undir meðallagi voru níu talsins en þau fimm bú sem eftir standa voru vel stæð. Vert 

er að vekja athygli á því að hér verða meðalbú ekki tekin til skoðunar en Már Jónsson 

hefur áætlað að á þessum tíma hafi þau verið metin á um 200 rbd.79 Til greina koma aðeins 

þau dánarbú sem voru annað hvort nokkuð undir eða yfir því mati.  

Eignalega séð eru flest búin svipað samansett. Það sem skilur þó mest á milli 

fólksins, hvað varðar verðmæti, er bústofnsstærð og jarðareign en eins og gefur að skilja 

áttu ríkari einstaklingarnir jarðareignir og töluverðan fjölda búpenings á meðan þeir sem 

fátækari voru, leiguliðar eða vinnufólk, höfðu lítil umsvif. Svæðið sem hér er til 

rannsóknar hefur þann annmarka að engin bújarðanna liggur að sjávarsíðunni. Hér er því 

aðeins um að ræða bændur og búalið en enga sjómenn eða kaupmenn. Þó verður að hafa 

í huga að vissulega stunduðu flestir vinnumenn og bændur vetrarvertíð.  

Veraldlegum eignum fólks var yfirleitt skipt í nokkra flokka af þeim sem skrifuðu 

upp dánarbúið: bækur, fatnað og rúmföt, búsgögn (hirslur og eldhúsáhöld), ýmislegt 

(aðrir munir), amboð (verkfæri) og reiðtygi og að lokum lausan við og fasteignir/jarðir. 

                                                           
74 ÞÍ. Sýsl. ED2/10. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1829–1847. 
75 ÞÍ. Sýsl. ED2/3. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1846–1847. 
76 ÞÍ. Sýsl. ED2/10. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1829–1847.   
77 ÞÍ. Sýsl. ED2/11. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1856–1857. 
78 ÞÍ. Sýsl. ED2/12. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1863–1868. 
79 Már Jónsson, Sterbúsins fjármunir framtöldust þessir, bls. 22–25. 
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Fjallað verður um hvern og einn flokk hér á eftir. Hafa ber í huga að ekki voru öll 

dánarbúin skrifuð upp á þennan hátt og aðeins er um grófa flokkun að ræða. Þar sem 

búfénaður flokkast ekki undir efnismenningu verður bústofn einstaklinganna ekki tekinn 

til athugunar, þótt þau verðmæti hafi vissulega átt stóran þátt í lífi fólks á 19. öld. 

 

Bækur  

 

Á flestum heimilanna virðist eitthvað hafa verið til af bókum, mismikið þó og aðallega 

bækur af trúarlegum meiði. Af veraldlegum bókum segir fátt en viðlík verk er aðallega 

að finna hjá þeim sem eru betur stæð. Hægt er að gera sér í hugarlund að bókaeign 

einstaklinganna tengist bæði trú þeirra og afþreyingu. Loftur Guttormsson sagnfræðingur 

hefur skrifað þónokkuð um lestur og bókaeign Íslendinga í gegnum tíðina. Í umfjöllun 

hans um lestrarhætti og bókmenningu í Alþýðumenningu á Íslandi 1830–1930 segir að 

þegar útiverkum lauk á vetrum hafi heimilisfólk oft komið sér fyrir í baðstofu og tekið 

sér fyrir hendur tóvinnu ýmiss konar og hlýtt á upplestur einhvers heimilismanns. Oft hafi 

það verið húsbóndinn sem las í heyranda hljóði. Þó kom það fyrir að börn sem voru að 

læra til fermingar hafi lesið upp úr þeim bókum sem til voru á heimilinu. Frásagnir úr 

dagbókum og sjálfsævisögum fólks á 19. öld staðfesta þetta og oft er rætt um kvöldvökur 

eða vökulestur í þeim heimildum. Tilgangur þessa var meðal annars að fræða fólk og börn 

ásamt því að hafa ofan af fyrir heimilisfólki á dimmum vetrarkvöldum.80  

Algengustu bækurnar í dánarbúunum eru Passíusálmar, Vídalínspostillur og Nýja 

testamentið. Ásamt þessu er mikið um hugvekjur eftir til dæmis Stúrm, Vigfús Jónsson, 

Pétur Pétursson og fleiri presta, sálmabækur, Biblíur og þess háttar efni. Í þeim 

dánarbúum sem um ræðir virðast tvö ekki hafa skilið eftir sig bækur; bóndinn Sigurður 

Gíslason og vinnukonan Ingibjörg Bergþórsdóttir.81 Í öðrum búum eru að lágmarki tvær 

bækur (þá oftast Vídalíns postilla og Passíusálmar).  

Um alls 74 titla er að ræða og af þeim eru 25 í eigu Ólafs Ólafssonar á Lundum, 

ríkasta bóndanum í þessum hópi. Í bókasafni hans er mikið af trúarlegu efni eins og hjá 

flestum en meðal annarra bóka hans eru Sýsluþankar, Ævisaga Lúthers, Atli og 

                                                           
80 Loftur Guttormsson, „Lestrarhættir og bókmenning“, Alþýðumenning á Íslandi 1830–1930. Ritað mál, 

menntun og félagshreyfingar, bls. 195–214. Sjá einnig: Sigurður Gylfi Magnússon, „Alþýðumenning á 

Íslandi 1850–1940“, Íslensk þjóðfélagsþróun 1880–1990. Ritgerðir, bls. 265–320.  
81 ÞÍ. Sýsl. ED2/3. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1846–1847; og ÞÍ. Sýsl. ED2/11. 

Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1856 – 1857. 
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ljóðabækur.82 Algengt er að sjá meiri fjölbreytileika í þeim búum sem eru vel stæð en 

undantekning er þó bú smaladrengsins Snæbjarnar í Norðtungu, sem skildi eftir sig 16 

bókatitla og flesta af veraldlegum meiði. Grettissaga, Vatnsdæla, Alþingistíðindi og 

dönsk orðabók eru þar á meðal ásamt tímaritinu Skírni og ljóðamælum ýmissa höfunda. 

Aðeins einn titill er trúarlegur en það eru Passíusálmarnir.83   

 

Fatnaður og rúmföt  

 

Þrátt fyrir að karlmenn séu í meirihluta (13 talsins) í þessu úrtaki er uppskrift 

kvenmannsfatnaðar meira áberandi. Bæði er klæðnaður kvennanna fjölbreyttari og í 

meira magni en karlanna. Í búi stórbóndans Ólafs er til að mynda aðeins taldar upp 

nokkrar kvennmannsspjarir en enginn persónulegur klæðnaður og því líklegt að fatnaði 

hans hafi verið ráðstafað áður en virðingarmenn bar að garði. Verr staddir bændur eins 

og Magnús frá Horni gátu þó einnig skilið eftir sig snotrar flíkur, jafnvel silfurskreyttar 

eða önnur spariklæði.84 Í fjórum dánarbúum er aðeins talinn upp karlmannsklæðnaður. 

Þetta er hjá bændunum Einari Björnssyni, Bjarna Hermannssyni og Eyjólfi Ólafssyni 

ásamt vinnumanninum Jóni Jónssyni.85 Í hinum búunum er yfirleitt um að ræða 

kvenfatnað ásamt nokkrum karlmannsspjörum. Í tilfelli Ingibjargar Jónsdóttur frá 

Vatnshorni, sem var vel stæð kona, virðist þó bæði karla- og kvenklæðnaður vera 

samviskusamlega skrifaður upp.86 

Ástæðan fyrir því að minna ber á karlmannsflíkum gæti verið að föt kvenna hafi 

einfaldlega verið verðmætari og vakið meiri áhuga virðingarmanna. Oft er silfur eða silki 

í fatnaði þeirra og jafnvel skreytingar af ýmsum gerðum. Þau dánarbú sem skera sig úr 

hvað varðar magn og gæði muna eru eigur nafnanna Ingibjargar á Vatnshorni og Þingnesi. 

Þar er að finna fjölbreyttan klæðnað líkt og upphluti, treyjur, silfur og silkiskreytt föt, 

silkiklúta, þríhyrnur, sjöl, hempur, falda og fleira í þeim dúr. Verðmætasta flík 

dánarbúanna var í eigu Ingibjargar í Þingnesi en það er „nýtt upphlutsfat með silfur 

                                                           
82 ÞÍ. Sýsl. ED2/12. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1863–1868. 
83 ÞÍ. Sýsl. ED2/11. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1856–1857. 
84 ÞÍ. Sýsl. ED2/10. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1829–1847.  
85 ÞÍ. Sýsl. ED2/10. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1829–1847; ÞÍ. Sýsl. ED2/11. 

Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1856–1857; og ÞÍ. Sýsl. ED2/12. Borgarfjarðar- og 

Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1863–1868. 
86 ÞÍ. Sýsl. ED2/3. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1846–1847. 



32 
 

millum“ sem var metið á átta rbd.87 Í flestum tilfellum eru föt ekki metin á meira en einn 

rbd. en þó gat silfurskraut af ýmsu tagi aukið verðmæti þeirra.  

Bú Ingibjargar í Þingnesi stendur upp úr hvað varðar verðmæti en þar er að finna 

nýjan upphlut, klæðisfrakka og samfellu (lagða með borðum), hvert og eitt metið á fimm 

rbd. Enn fremur er þar þónokkuð af silfri, svo sem mismargar silfurmillur í þremur 

upphlutum, gyllt silfurbelti og fleira.88 Hjá nöfnu Ingibjargar á Vatnshorni er að finna 

lítrík klæði; græn, rauð, blá, gul og margs konar röndótt föt. Það var ekki tilfellið í hinum 

búunum en segja má að fyrir utan sauðalitina sé blár litur algengastur. Blálitaðar flíkur, 

bæði einlitar og marglitar, eru 50 talsins af þeim rúmlega 180 spjörum sem fyrir koma á 

þessu tímabili. Rauður litur kemur sjaldan fyrir en aðrir litir ekki, eða í hið minnsta er 

þeirra ekki getið í uppskriftunum, nema í tilfelli Ingibjargar á Vatnshorni.89  

Karlmannsklæðnaður er fábrotnari en yfirleitt er um að ræða vaðmálsbuxur, ýmiss 

konar hneppt vesti, peysu, sokka og háleista. Í sjö dánarbúum koma fyrir hattar af 

misjöfnum gæðum, bæði hjá ríkum og fátækum. Magnús á Síðumúlaveggjum átti tvö 

kaskeiti en engan hatt en það er eina búið sem á þess konar höfuðfat.90 Bláar flíkur hafa 

einnig verið algengar hjá karlmönnum en föt þeirra eru aðeins í þeim blæ og 

sauðalitunum. Háleistar (og sokkar) finnast hjá þeim flestum og yfirleitt í bláum eða 

hvítum lit.  

Vel stæðu búin áttu vissulega mikið af fatnaði en á óvart kemur hve fínan klæðnað 

er að finna hjá þeim sem lítið áttu, líkt og hjá vinnukonunni Ingibjörgu sem átti skotthúfu 

með silfurhólk og bláan upphlut með silfurhnappveg.91 Því mætti áætla að þótt 

einstaklingar hafi ekki haft mikið á milli handanna hafi þeir þó leyft sér einstaka fínni 

fatnað líkt og í tilfelli fátæku vinnukonunnar. Hægt er að halda því fram að efnahagsleg 

gæði, í líkingu við þau sem hér hafa verið nefnd, hafi verið fólki af lægri stigum mikilvæg 

leið til að gefa til kynna áhuga þeirra á að klifra upp samfélagsstigann. Þetta hafi verið í 

einhverjum skilningi leið til að óska eftir því að vera tekinn alvarlega; yfirlýsing um 

löngun til að ná lengra í lífinu. Í meistararitgerð Helgu Hlínar Bjarnardóttur um 

lúxusvarning í dánarbúum nokkurra Húnvetninga í lok 18. aldar var svipað upp á 

teningnum. Fólk af öllum stigum þjóðfélagsins gat átt til dæmis silkiklúta og þriðjungur 

                                                           
87 ÞÍ. Sýsl. ED2/3. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1846–1847. 
88 ÞÍ. Sýsl. ED2/3. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1846–1847. 
89 Sama heimild. 
90 ÞÍ. Sýsl. ED2/11. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1856–1857. 
91 Sama heimild. 
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þeirra átti silfur af einhverju tagi. Sumir heldri menn kvörtuðu yfir slíku óhófi sótsvarts 

almúgans og „ósvífni“ þeirra að klæða sig „upp yfir stétt“ sína.92  

Í dánarbúunum er að finna rúmfatnað í flestum tilfellum, rekkjuvoðir, brekán og 

kodda. Í betri búunum finnast yfir- og undirsængur og fjölbreyttari rúmfatnaður. Í einu 

búanna, hjá Gunnari í Gilstreymi, eru rúmföt ekki nefnd þar sem þau þóttu ekki 

virðingarhæf samkvæmt viðstöddum.93 Dánarbú Jóns vinnumanns inniheldur ekki heldur 

neinn sængurfatnað.94 Á Vatnshorni er að finna flest og litríkust rúmföt eins og glitofið 

(ákveðið handverkseinkenni) brekán, gul og rauð brekán, röndött koddaver og fleira í 

þeim dúr.95    

 

Búsgagn: Hirslur og eldhúsáhöld  

 

Hirslur falla ýmist undir flokkinn búsgagn eða þeim er skipað í sérstakan flokk en þær 

má finna í öllum dánarbúunum. Hirslur voru auðvitað nauðsynlegar undir aðrar eignir og 

til flutninga en á þessum tíma loddi við íslenskt sveitasamfélag að oft var flutt á milli 

jarða eða vista. Þessir flutningar tíðkuðust sér í lagi meðal leiguliða og vinnufólks sem 

freistaði gæfunnar í þeirri von að komast í betri vist eða á gjöfulli jörð.96 Það hefur því 

komið sér vel að eiga kistur undir búslóðina, svo og til geymslu og gagns þess á milli.  

Í búum allra einstaklinganna í úrtaki rannsóknarinnar er að finna hirslur af ýmsu 

tagi, til dæmis kistur eða kistla og koffort. Munurinn á kistum og kistlum er óljós en hvort 

tveggja kemur fyrir í sama búi svo einhver hefur munurinn verið og líklegt má telja að 

það síðarnefnda hafi verið minni gerð af kistu. Í betri búunum má finna stærri hirslur eins 

og skápa, skatthol eða kommóður. Það er því athyglisvert að Eyjólfur á Ytri Brekku átti 

fjóra „skápgarma“ og Sigurður á Indriðastöðum átti skáp, þrátt fyrir að þeir væru ekki í 

hópi þeirra efnameiri.97  

Fyrir utan stærð hirslanna er hægt að sjá að ef þær voru læstar og ólaskaðar voru 

þær verðmætari en þær sem ólæstar voru. Forvitnilegt er að sjá tvær „danskar“ kistur í 

eigu Guðmundar á Hæl og Ingibjargar í Þingnesi en hvergi annars staðar er að finna hirslu 

                                                           
92 Lbs.–Hbs. Helga Hlín Bjarnardóttir, „Þarflegir hlutir og þarflitlir“, bls. 86–88. 
93 ÞÍ. Sýsl. ED2/10. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1829–1847. 
94 ÞÍ. Sýsl. ED2/12. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1863–1868. 
95 ÞÍ. Sýsl. ED2/3. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1846–1847. 
96 Mikið hefur verið skrifað um þetta efni sjá til dæmis Gísli Ágúst Gunnlaugsson, Family and Household 

in Iceland 1801–1930, bls. 80–83; og Guðmundur Jónsson, Vinnuhjú á 19. öld,bls. 9–23 og 61–77. 
97 ÞÍ. Sýsl. ED2/10. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1829–1847. 
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sem gefið er til kynna að hafi verið aðkeypt erlendis frá.98 Ekki verður lagt mat á hvað 

var talið danskt en líklegast þykir að það hafi verið innfluttar vörur hvaðan sem þær komu 

fyrst að „þjóðerni“ þeirra er tekið fram. Aðrar hirslur sem koma sjaldnar fyrir eru 

prjónastokkur, ferðaskrína, kornbyrða og kommóða svo eitthvað sé nefnt.  

Einstaklingarnir höfðu yfirleitt yfir einhverjum eldhúsáhöldum að ráða en aðeins 

vinnuhjúin Jón og Ingibjörg skildu ekki eftir sig slíka gripi. Misjafnt er eftir búum hvað 

var skráð niður og hve mikið magn var til af áhöldunum.99 Búsgögnin eru nokkuð einföld 

og rúmar 70 tegundir áhalda koma fyrir í fleiri en einni uppskrift. Þar af eru tíu gerðir af 

tunnum og 13 pottastærðir. Algengustu áhöldin eru ýmsar gerðir af tunnum, pottum, 

sáum, keröldum, trogum og öskum. Sjaldgæfari hlutir eru til að mynda skyrgrind, 

kaffikvörn, kaffiketill, tinkanna, leirskál og margt annað. 

Sé litið til áhalda fyrir kaffidrykkju er slíkt að finna í fimm búum, fjórum vel 

stæðum (Hæl, Þingnesi, Vatnshorni og Lundum) og einu verr stöddu (Geirshlíð). Þetta 

eru helst kaffikatlar og kvarnir en þeir Jón í Geirshlíð og Ólafur á Lundum áttu þó 

einhverja bolla til að skenkja kaffi.100 Már Jónsson segir dánarbú geta gefið vísbendingu 

um útbreiðslu kaffidrykkju á Íslandi sem jókst mjög á 19. öld, sé litið til aukins 

innflutnings á kaffi til landsins.101 Af því sem kemur fram í dánarbúsuppskriftunum má 

álykta að kaffidrykkja hafi verið byrjuð að skjóta rótum í Borgarfirði á fyrri hluta 19. 

aldar.102 

   

Aðrir gripir 

 

Þeir munir sem hér koma fyrir eru úr ýmsum áttum, svo sem handavinnu, borðhaldi og 

útistörfum. Meirihluti þeirra er betri borðbúnaður sem er töluvert sjaldgæfur í umræddum 

dánarbúum. Einnig er um að ræða margvíslega gripi sem oft eru aðeins nefndir í einu búi. 

Dæmi um slíka muni eru byssa (með skotfeng), sexæringur, bátur, tjald („með 

tilheyrandi“), blekbytta og fleira. Þeir hlutir sem koma oftar fyrir eru lampar (kopar og 

járn), rokkar, silfurborðbúnaður, vefstaðir og vefstólar.  

                                                           
98 ÞÍ. Sýsl. ED2/3. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1846–1847. 
99 ÞÍ. Sýsl. ED2/11. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1856–1857. 
100 ÞÍ. Sýsl. ED2/3. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1846–1847. ÞÍ. Sýsl. ED2/10. 

Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1829–1847; og ÞÍ. Sýsl. ED2/12. Borgarfjarðar- og 

Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1863–1868. 
101 Vef. Háskóli Íslands, „Dánarbú sýna útbreiðslu kaffimenningar á Íslandi“. Síðast breytt 12. september 

2013, http://www.hi.is/danarbu_syna_utbreidslu_kaffimenningar_a_islandi. Skoðað 28. janúar 2016. 
102 Dánarbúin eru skrifuð upp á árunum 1836, 1845–1846, 1857 og 1863. 
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Í fimm dánarbúum er að finna fínni borðbúnað, jafnvel úr silfri, svo sem teskeiðar, 

matskeiðar og hnífa. Tekönnur, kaffibollar, borðdúkur, glerglös og annað kemur einnig 

fyrir en í mjög litlu magni og einungis í einstaka búi. Aðra forvitnilega muni er til að 

mynda að finna hjá Ingibjörgu á Vatnshorni sem átti einbrotinn, stóran gullhring en hún 

virðist vera sú eina sem átti svo fínan skartgrip. Önnur dæmi um silfur eru 18 

silfurhnappar Einars á Miðfossum og silfurstaup Ólafs á Lundum og Ingibjargar á 

Vatnshorni. Borgaralegir munir, eða þeir munir sem ekki eru mjög hagnýtir, eru til dæmis 

lítill spegill í fórum Jóns í Geirshlíð og stundaklukkur hjá Ingibjörgu í Þingnesi og Ólafi 

á Lundum.103 Einnig fundust gripir tengdir tóbaksneyslu, svo sem látúnskrítarpípa í eigu 

Guðmundar á Hæl og „silfurbúin tönn“ (tóbaksponta) hjá Ólafi á Lundum. 

Sé litið til hve fábrotinn og smár þessi flokkur er hjá hverju búi mætti draga þá 

ályktun að lítilla sem engra borgaralegra áhrifa hafi gætt hjá þeim einstaklingum sem hér 

um ræðir. Það kemur heim og saman við mat margra sagnfræðinga um að borgaraleg áhrif 

hafi verið mjög takmörkuð á Íslandi á fyrri hluta 19. aldar og þeirra hafi ekki gætt fyrr en 

á síðari hluta hennar.104  

 

Amboð og reiðtygi 

 

Amboð, eða verkfæri af hinum ýmsu tegundum, hafa þótt nauðsynleg í sveitarsamfélagi 

19. aldar. Eins og búast mátti við eru algengustu amboðin sem skráð eru í dánarbúunum 

tengd landbúnaðarstörfum, bæði til skepnuhirðingar og annarra bústarfa. 

Heyskaparverkfæri koma oftast fyrir af þeim áhöldum sem upp eru talin. Orf, hrífa, ljár, 

páll og reka fara þar fremst í flokki og eru uppskrifuð að einhverju marki í öllum búum 

bænda og húsfreyja. Í tilfelli Magnúsar á Horni er lítið skrifað upp af þess konar tólum; 

aðeins páll og reka. Hjá Ingibjörgu á Vatnshorni er hins vegar að finna þó nokkurn fjölda 

af verkfærum, svo sem fimm orf og ljái, sjö hrífur, pál og reku. Hér skilja lífskjör að á 

milli búa hvað varðar magn amboða. 

Af annarri verkfæraeign ásamt öðrum eigum fólksins má sjá að margir áttu einhvers 

konar áhöld til smíðavinnu, líkt og hamar, sagir, axir, nafar (einhvers konar handknúinn 

bor) og fleira af slíku tagi. Áhöldin voru þó ekki aðeins notuð til að smíða eða dytta að 

                                                           
103 ÞÍ. Sýsl. ED2/3. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1846–1847; ÞÍ. Sýsl. ED/10. 

Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1829–1847; og ÞÍ. Sýsl. ED/12. Borgarfjarðar- og 

Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1863–1868. 
104 Sjá til dæmis: Guðmundur Hálfdanarson, „Íslensk þjóðfélagsþróun á 19. öld“, bls. 9–58; og 

Guðmundur Jónsson, „Hvenær varð neysluþjóðfélagið til?“, bls. 76–78. 
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hlutum; hamra þurfti til dæmis við heyskapinn og voru þeir þá oft kallaðir hnoðhamrar 

eða dengsluhamrar og notaðir til að brýna ljáina eða „dengja“ þá. Fjölbreytileiki amboða 

getur líka verið vísbending um að viðkomandi hafi verið smiður, ef til vill trésmiður, 

járnsmiður eða silfursmiður. Eyjólfur í Ytri Brekku hefur til dæmis líklega getað smíðað 

sér til gagns sé miðað við þau smíðaáhöld sem hann skildi eftir sig. Hjá honum finnst til 

dæmis skógaröx, strengsög, klípitöng, sniðill og fleira sem ekki sést í mörgum búum.105 

Sé litið til annarra smiðjuverkfæra eins og smiðjubelgs og blístru er þau að finna hjá þeim 

efnameiri, svo sem hjá nöfnunum Ingibjörgu á Vatnshorni og Þingnesi, Bjarna á 

Vatnshorni og Guðmundi á Hæl.106  

Önnur algeng verkfæri eru járnkarlar, járnsleggjur, lóð og reislur (vigt) og þau sem 

lúta að hirðingu dýra líkt og meisar og kláfar. Þau síðastnefndu eru algengust en þau 

finnast í átta búum af sextán og mörg í hverju, eða allt frá þremur meisum upp í fjórtán í 

hverju dánarbúi. Tíðni kláfa er sú sama og meisa en þeir koma fyrir hjá átta einstaklingum. 

Stundum eru pokar af ýmsum tegundum og reipi talin upp, enda notuð við bústörfin.  

Reiðtygi er að finna hjá öllum nema Ingibjörgu á Breiðabólsstöðum. Verðmætustu 

reiðtygin eru metin á níu ríkisbankadali, „qvennsöðull með öllu tilheyrandi“ og „hnakkur 

brúkanlegur beisli og giörd“ í eigu Ingibjargar á Vatnshorni og Guðmundar á Hæl.107 

Algengt verðmat hnakka og söðla er á bilinu tveir til sjö ríkisbankadalir í umræddum 

dánarbúum. Í búi Bjarna á Vatnshorni er möguleiki að það sem er skrifað upp sem 

„skioldur“ séu leifar af hellusöðli en það var mjög veglegt reiðtygi, oft með skrautlegum 

ábreiðum og reiða. Athyglisvert er að smaladrengurinn Snæbjörn hafði yfir að ráða 

nokkuð verðmætum hnakki „með ístöðum undir lepp gæru skinni og giörd“ miðað við 

stöðu hans.108 Hnakkar finnast í sex af 16 dánarbúum og söðlar eru enn færri. Í flestum 

tilfellum er um að ræða klyfbera og band- eða koparhringjabeisli (sumum tilfellum 

koparstengur). Klyfberunum fylgdu bandreipi og/eða ólarreipi sem notuð voru til að binda 

hey eða annað á hestinn til flutnings en þau festi voru yfirleitt í einhverju magni hjá þeim 

sem áttu slíkt. 

 

 

                                                           
105 ÞÍ. Sýsl. ED2/10. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1829–1847. 
106 ÞÍ. Sýsl. ED2/3. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1846–1847; og ÞÍ. Sýsl. ED2/11. 

Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1856–1857. 
107 ÞÍ. Sýsl. ED2/3. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1846–1847. 
108 ÞÍ. Sýsl. ED2/11. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1856–1857.  
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Laus viður og fasteignir 

 

Oft voru mikil verðmæti fólgin í við af ýmsum toga. Hér koma fyrir fjalir, þil, spýtur, 

stafgólf, pallur, rúmfjalir og margt fleira. Í helmingi búanna er að finna borð af einhverju 

tagi og rúmstokka í fjórum þeirra sem flokkuðust yfirleitt undir lausavið. Ekki er um að 

ræða stóran flokk eða mikið magn heldur rúmlega 22 gerðir af alls kyns efni sem nýta 

mátti til smíða og annars. Halda skal því til haga að vinnufólk átti hvorki lausan við né 

fasteignir.  

Fasteignir búa eru taldar upp hjá því fólki sem var í forsvari fyrir jörðinni sem það 

bjó á, hvort sem það átti hana eður ei. Hér er um að ræða forvitnilega upptalningu á 

húsakosti jarða og því efnilegt rannsóknarefni fyrir þá sem skoða þróun húsa á Íslandi. Í 

umræddum dánarbúum eru uppskrifaðar um rúmlega 15 gerðir fasteigna og í öllum 

tilfellum er um að ræða útihús af ýmsum toga. Algengust eru lambhús, hesthús og fjárhús. 

Sum húsin eru metin sem „kofar“ og eitt hús er gefið upp fyrir 50 kindur en erfitt er að 

henda reiður á stærð þeirra. Stundum er „tegund“ þeirra lýst, svo sem fjárhúsi með jötu 

eða fjárhúsi sem hagahúsi.109 Önnur dæmi um hús sem ekki eru fyrir búfénað eru þrír 

hjallar og í búi Eyjólfs var ein skemma og einn ónýtur smiðjukofi sem gæti ásamt 

verkfærum hans gefið til kynna að hann hafi stundað smíðavinnu.110  

Hvað varðar jarðareign þeirra einstaklinga sem hér koma fyrir eru aðeins fimm 

þeirra skrifaðir fyrir jörðum. Öll þessi fimm voru vel stæð, enda eru slíkar eignir 

verðmætasti hluti dánarbúsuppskriftanna. Húsfrúin á Vatnshorni átti mest af 

jarðarverðmætum eða sem samsvaraði um 1648 rbd. og nafna hennar í Þingnesi 

verðlausustu eignina eða jarðarpart í Brennu sem metinn var á 120 rbd.111 Þó ber að slá 

varnagla hér við þennan hluta en ekki voru jarðir alltaf metnar í dánarbúsuppskriftum. 

Ástæður þess voru ýmsar, til dæmis voru þær stundum metnar síðar, líkt og í tilfelli 

Guðmundar á Hæl.112 Jarðir gátu einnig farið beint til ekkna eða ekkla án þess að minnst 

væri á það í dánarbúsuppskriftum. 

 

   

                                                           
109 Í hagahúsum er líklegt að fénaður hafi gengið úti yfir árið, þ.e. þeim hafi ekki verið gefið í jötur eða 

annað slíkt.  
110 ÞÍ. Sýsl. ED2/10. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1829–1847. 
111 ÞÍ. Sýsl. ED2/3. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1846–1847. 
112 ÞÍ. Sýsl. ED2/10. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1829–1847. 
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Dánarbú frá tímabilinu 1865–1900 

 

Á síðara tímabilinu flækjast málin, bæði vegna þess að gjaldmiðillinn breytist í krónu árið 

1875 og eignir fólks verða fjölbreyttari. Sum búin eru metin í ríkisdölum (rd.), eitt í 

ríkisbankadölum (rbd.) en meirihluti þeirra í krónum. Um gjaldmiðlaskiptin segir í 

Hagskinnu að breytingin á milli ríkisbankadals og ríkisdals hafi verið engin. Hins vegar 

hafi ríkisdalurinn fljótlega horfið og íslenskar krónur (gamlar) komið í hans stað. Þá 

jafngiltu tvær krónur einum ríkisdal (eða einum ríkisbankadal) og því má ætla að bú sem 

metið var á 100 kr. hafi verið 50 rd. virði.113 Dánarbúin eru eftirfarandi í tímaröð: 

 

1865 – Guðmundur Guðmundsson, Uppsalir. Alls 381 rd. 

1866 – Jóhann Pétur Einarsson, Þingnes. Alls 3857,54 rd. (2300 rd. í jarðareign). 

1868 – Guðrún Finnsdóttir, Stóri-Kroppur. Alls 1283 rd. (1000 rd. í jarðareign). 

1868 – Halldór Halldórsson, Hvanneyri. Alls 281 rbd.114  

1870 – Þórný Jónsdóttir, Kistufell. Alls 971 rd. (786 rd. í jarðareign).115 

1876 – Ásmundur Magnússon, Hóll. Alls 245,31 kr.116 

1879 – Guðmundur Guðmundsson, Sámsstaðir. Alls 2456,96 kr.117 

1883 – Þórður Jónsson, Kistufell. Alls u.þ.b. 400 kr.118 

1885 – Guðmundur Stefánsson, Kvíum. Alls 5018 kr. (3150 kr. í jarðareign). 

1890 – Daníel Jónsson, Fróðastaðir. Alls 3393,95 kr. (1200 kr.í jarðareign).119 

1892 – Davíð Davíðsson, Gunnlaugsstaðir. Alls 411,9 kr.120  

1896 – Jón Sæmundsson, Bakkakot. Alls 346,4 kr. 

1896 – Sigurður Sigurðarson, Hesti. Alls 104,35 kr.  

1897 – Ljótunn Pétursdóttir, Hæll. Alls 6253,6 kr. (1557 kr. í jarðareign).121 

1900 – Tómas Jónsson, Skarði. Alls 6322,8 kr. (þar af 2670 kr í jarðareign).122 

 

                                                           
113 Hagskinna, bls. 925. 
114 ÞÍ. Sýsl. ED2/12. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1863–1868. 
115 ÞÍ. Sýsl. ED2/13. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1869–1873. 
116 ÞÍ. Sýsl. ED2/14. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1874–1876.  
117 ÞÍ. Sýsl. ED2/15. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1877–1883. 
118 ÞÍ. Sýsl. ED2/19. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1884–1888.  
119 ÞÍ. Sýsl. ED2/20. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1879–1890. 
120 ÞÍ. Sýsl. ED2/18. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1883–1908. 
121 ÞÍ. Sýsl. ED2/24. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1896–1913. 
122 ÞÍ. Sýsl. ED2/25. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1901. 
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Af þeim 15 búum sem hér eru til skoðunar eru sjö vel stæð og átta efnalítil (þrír 

vinnumenn eru þar á meðal). Í dánarbúunum hér er algengara að notaður sé flokkurinn 

aðrir gripir, af hreppstjóra og virðingarmönnum. Það mætti því segja að þeir hlutir sem 

flokkast undir þann flokk hafi fengið „viðurkenndari“ sess á meðal þeirra er skrifuðu upp 

dánarbúin á þessu tímabili. Gripirnir hafi orðið þess virði að vera nefndir í sérstökum 

flokki líkt og bækurnar, fatnaðurinn, eldhúsgögnin, verkfærin, viðurinn og fasteignirnar 

sem koma til álita í þessari rannsókn.  

 

Bækur  

 

Dálítill munur er á þeim bókum sem uppskrifaðar eru á þessu tímabili og á því fyrra en 

þó er ennþá mikið um trúarleg rit og þau koma oftast fyrir. Í fimm dánarbúum er til að 

mynda að finna Biblíu, Vídalínspostillur, Stúrmshugvekjur og sálmabækur af ýmsum 

gerðum. Sé miðað við þau bú sem hér koma við sögu hafa vinsældir Passíusálmanna 

dvínað frá fyrra tímabili en þeir koma aðeins fyrir í þremur búum. Í fimm búum er enga 

bók að sjá, hjá vinnumönnunum þremur (Ásmundi, Davíð og Sigurði), Jóni í Bakkakoti 

og Guðrúnu á Stóra-Kroppi. Hjá Guðmundi á Kvíum er enga nákvæma skrá að finna yfir 

bækur en aðeins kemur fram að „allar bækur búsins“ séu metnar á 12 krónur, sem ber þó 

með sér að eitthvað hafi verið til þar af bókum. Til samanburðar má geta þess að bókaeign 

var metin á um þrjár til fimm krónur í flestum dánarbúunum sem áttu hið minnsta þrjár 

til sjö bækur.123 

Þótt trúarleg rit séu enn fleiri en þau veraldlegu virðist sem þau síðarnefndu séu að 

sækja á. Bæði má sjá færri sálmabækur og hugvekjur í hverju búi fyrir sig ásamt því að 

fleiri eiga bæði trúarlegar og veraldlegar bækur. Af þeim rúmlega 78 titlum sem koma 

fyrir eru flestir til í búi Guðmundar á Uppsölum eða um 23 bækur. Hann átti til dæmis 

enska Biblíu, Njálssögu, Lækningabók Hans Pjeturssonar, Sögu af Ólafi helga og margt 

annað.124 Nafni hans á Sámsstöðum átti líka nokkrar athyglisverðar bækur sem ekki voru 

skráðar annars staðar, svo sem Þúsund og eina nótt og Viðeyjarbiblíu.   

 

 

 

                                                           
123 ÞÍ. Sýsl. ED2/20. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1879–1890. 
124 ÞÍ. Sýsl. ED2/12. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1863–1868. 
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Fatnaður og rúmföt 

 

Fatnaður á þessu tímabili er að mestu leyti svipaður og á fyrra tímabilinu, sérstaklega 

kvenfatnaður. Hlutur karlanna breytist hins vegar og fleiri gerðir af karlmannsfötum eru 

skráðar en á fyrra tímabilinu. Þó eru dánarbú þriggja vel stæðra kvenna skoðuð á þessu 

tímabili líkt og því fyrra. Ef til vill er ástæðan sú að menn fóru að sjá verðmæti í hvers 

kyns fatnaði karlmanna eða blátt áfram að þeir hafi í auknum mæli átt vandaðri föt..  

Enn má sjá dæmi um að lítið sem ekkert af fatnaði sé skráð líkt og í tilfelli 

Guðmundar á Kvíum. Hjá Tómasi er einnig aðeins um að ræða yfirfrakka, buxur og jakka. 

Í búi Ljótunnar er aðeins skráð skrauttreyja, samfella, koffur og slör á þrjár krónur 

samanlagt en þess má geta að bú hennar og Tómasar eru með töluverð efnisleg gæði 

umfram hina.  

Hjá karlmönnum eru hattar algengasta flíkin líkt og á fyrra tímabilinu en þeir finnast 

hjá sjö einstaklingum. Annars eru fötin að mestu vaðmáls- og klæðisföt af ýmsu tagi, eins 

og buxur, vesti, treyja, skyrta og jakki, að ógleymdum sokkum, háleistum og treflum. 

Fleiri litir koma fram í uppskriftunum, svo sem rauður, gulur og röndóttur, en þetta er 

breyting frá bláum og sauðalituðum klæðnaði fyrra tímabilsins. Fleiri gerðir af fatnaði 

skjóta nú upp kollinum en rúmlega 60 mismunandi flíkur eru skrifaðar upp, þar á meðal 

reiðbuxur, sjóbrækur, skór og vaxkápa. Athygli vekur að Ásmundur vinnumaður átti bæði 

svarta „danska“ skó og vaxkápu en slíkur fatnaður er ekki talinn upp hjá öðrum.125  

Klæðnaður kvennanna er talsvert íburðarmikill en það er fyrst og fremst vegna þess 

að þær konur sem hér eru teknar fyrir voru vel stæðar. Enn fremur er fatakostur þeirra 

ekki talinn upp hjá þeim bændum sem höfðu lítið á milli handanna, ólíkt því sem sjá mátti 

í dánarbúunum sem áður hefur verið fjallað um. Þótt flíkur kvenna hafi aðeins verið 

skrifaðar upp í fjórum búum eru þær samt sem áður fjölbreyttar eða um 60 gerðir. Þar á 

meðal má nefna treyjur, peysur, upphluti, samfellur, sjöl, svuntur, sokka, vettlinga, falda 

og húfur.  

Guðrún á Stóra-Kroppi átti verðmætustu fötin og flestar flíkur eða um 40 stykki. 

Fatakostur hennar hefur verið með besta móti og á flíkunum er til að mynda mikið af silfri 

og silki ásamt því að þau eru litrík. Dæmi um fatnað í hennar eigu er faldur með öllu 

tilheyrandi, klæðissamfellur, svartrósótt sjal, rósóttir vettlingar og blá klæðispeysa með 

rósóttum borðum. Verðmætasta flíkin er einnig í eigu Guðrúnar; rautt hálssilki með 

                                                           
125 ÞÍ. Sýsl. ED2/14. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1874–1876. 
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ljósleitum bekkjum sem metið er á níu ríkisdali.126 Þórný á Kistufelli var einnig vel búin 

fötum þótt ekki séu eins margar flíkur taldar upp í dánarbúslýsingu hennar. Í eigum hennar 

má sjá silkiklúta, silkisvuntu, reiðkraga með silfurspennum, kvenfald og stokkabelti með 

spennum. Slíkt belti var borið við afar fínan klæðnað líkt og faldbúning, skautbúning eða 

kyrtil, sem var spariklæðnaður.127 

Rúmfatnaður þessa tímabils er svipaður og á því fyrra. Oftast er um að ræða kodda, 

rekkjuvoðir, sængur og brekán. Í betri búunum má sjá að rúmfatnaðurinn er meiri og betri, 

samanber Jóhann í Þingnesi sem átti litríka kodda, teppi, brekán, rekkjuvoðir og sængur 

(þar af ein með „jótlensku“ veri). Í búi Ljótunnar (ásamt Jóhanni) er að finna mesta 

magnið af rúmfatnaði, eða um 23 stykki, þess má geta að tilgreind voru um 30 tegundir 

af rekkjuvoðum í heildina. Vinnumennirnir Ásmundur og Sigurður skildu engan 

rúmfatnað eftir sig og í tilfelli Guðmundar á Kvíum er aðeins talað um þrjú „rúm með 

undir og yfirsæng og [tveimur] koddum rekkiuvodum og ábreidu“, misverðmæt þó.128 

Það má benda á að sérstök handverkseinkenni eins og salúnsofið eða látúnsofið brekán 

koma æ oftar fyrir á þessu tímaskeiði en því fyrra.  

 

Búsgagn: Hirslur og eldhúsáhöld  

 

Hirslur þessara búa eru margvíslegar en í flestum tilfellum er um að ræða kistur, kistla og 

koffort líkt og á fyrra tímabilinu. Verðmætustu hirslurnar eru þær sem læstar eru ásamt 

kornbyrðum sem voru stórar kistur undir mél og korn. Svipaða sögu er að segja af eign 

fólks á skápum (fimm bú) og skattholum (tvö bú) – hvort tveggja er ekki mjög algengt í 

umræddum dánarbúum.  

Þær hirslur sem vekja athygli vegna lýsingar þeirra eru til dæmis útskorinn stokkur 

og stokkur með gamalli mynd sem tilheyrðu Guðrúnu á Stóra-Kroppi.129 Enn fremur 

komu fyrir í öðrum dánarbúum litað skatthol, græn kista, „dönsk“ kista og útskorið 

kambhús en þessir munir virðast vera sjaldgæfir, þar sem útlit hirslanna er ekki 

sérstaklega útlistað á öðrum stöðum. 

                                                           
126 ÞÍ. Sýsl. ED2/12. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1863–1868. 
127 Vef. Íslenskir þjóðbúningar, „Stokkabelti“, http://buningurinn.is/tag/stokkabelti/. Skoðað 10. mars 

2016. 
128 ÞÍ. Sýsl. ED2/14. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1874–1876; ÞÍ. Sýsl. ED2/20. 

Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1879–1890; og ÞÍ. Sýsl. ED2/24. Borgarfjarðar- og 

Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1896–1913. 
129 ÞÍ. Sýsl. ED2/12. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1863–1868. 
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Á þessu tímabili virðist eldhúsáhöldum fjölga sé tekið mið af þeim dánarbúum sem 

hér koma við sögu. Á fyrra tímabilinu eru rúmlega 50 munir í mismiklu magni taldir upp 

en á því seinna rúmlega 70 gerðir af munum. Algengustu munirnir eru þó þeir sömu og 

áður; tunnur, sáir, keröld, pottar, trog, strokkar og askar. Helsti munurinn á milli tímabila 

varðar eign heimila á kaffikvörn en á því síðara er slíkan grip að finna í að minnsta kosti 

sjö búum en líklega í átta (þar er skrifað kaffiáhöld).    

Önnur óalgeng áhöld eru til að mynda skyrmeis, skyrgrind, hlóðagrindur, sleif, 

steikarpanna og steikarfat. Sjaldséðari og verðmætari gripir eru flestir í eigu þeirra sem 

stóðu betur líkt og fjölbreytt eldhúsáhöld Ljótunnar gefa glöggt til kynna. Hún átti ekki 

aðeins mörg slík áhöld heldur einnig mikið af borðbúnaði.130  

  

Aðrir gripir  

 

Í þessum flokki er mikill munur á fjölda og gæðum gripa milli tímabila. Ef borðbúnaður 

er tekinn fyrir má sjá töluverða fjölgun í þeim flokki og þróun frá fábrotnum hnífapörum 

yfir í alls kyns áhöld. Algengasti borðbúnaðurinn á síðara tímabilinu er til dæmis bollapör, 

silfurskeiðar og diskar. Í búi Ljótunnar má sjá sams konar búnað en einnig töluvert til 

viðbótar líkt og sósukönnu, sykurkar, rjómakönnu, smjörkúpu, gyllt bollapör, 

postulínsbollapör, sykurtangir og margt fleira. Að vísu sker bú hennar sig úr hvað þetta 

varðar en ljóst er að efnisleg gæði hafa verið mikil á heimilinu að Hæl.131 

Borgaralegir munir hafa einnig greinilega sótt í sig veðrið á tímabilinu og til dæmis 

eiga sjö bú stundaklukku. Þar af átti einn einstaklingur (Jón í Bakkakoti) bæði 

stundaklukku og handaklukku. Þess má geta að bú hans var fremur fábrotið.132 Guðrún 

og Ljótunn skildu eftir sig litla og stóra spegla sem enn voru ekki orðnir algengir þegar 

þarna var komið sögu.133 Lampa af ýmsum gerðum er að finna hjá öllum nema 

vinnumönnunum þremur og einstaka kertapípur og ljósastaka hjá þeim efnameiri. 

Sjaldgæfari betri munir eru silfursignet, gullhringar í eigu Þórnýjar og Ljótunnar, 

tóbakskassi og fleira sambærilegt. Í dánarbúi Sigurðar á Hesti má sjá reykpípu, reyktóbak, 

höfuðkamb og skegghníf en slíkt fannst ekki í öðrum búum.134 Þó má teljast líklegt að 

                                                           
130 ÞÍ. Sýsl. ED2/24. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1896–1913.  
131 Sama heimild. 
132 Sama heimild.  
133 ÞÍ. Sýsl. ED2/24. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1896–1913; og ÞÍ. Sýsl. ED2/12. 

Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1863–1868. 
134 ÞÍ. Sýsl. ED2/13. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1869–1873; og ÞÍ. Sýsl. ED2/24. 

Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1896–1913. 
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heldri menn og aðrir bændur hafi að eitthverju leyti snyrt sig og/eða neytt tóbaks í 

einhverri mynd.  

Aðrir gripir í þessum flokki eru til dæmis stólar (þrjú bú), matborð (tvö bú), 

dráttarsleði, tjald og ferjubátur. Hlutir tengdir handavinnu eru líkt og áður rokkar (sjö bú), 

vefstólar (fjögur bú), vefstaðir (tvö bú) og fleira. Um vefstaði og vefstóla segir í Hundrað 

ár í Þjóðminasafni að gamli íslenski vefstaðurinn hafi fljótt vikið fyrir danska vefstólnum 

um aldamótin 1800. Það hafi gerst bæði vegna þess hve fljótvirkur og fullkominn 

vefstóllinn var ásamt því að verkið varð auðveldara þegar hægt var að sitja við iðnina.135 

Það er því forvitnilegt að rekast á vefstaði í uppskriftunum fram undir aldamótin 1900 ef 

rétt reynist að þeir hafi enn verið notaðir. Þó þykir líklegt að hér hafi virðingarmenn 

ruglað saman hugtökunum „staður“ og „stóll“ eða að vefstólar hafi einfaldlega verið 

kallaðir vefstaðir líka.136   

Ef tekið er mið af þeim dánarbúum sem koma fyrir á þessu tímabili má segja að 

þrennt standi upp úr í þessum flokki. Í fyrsta lagi jókst fjölbreytileiki, í öðru lagi fundust 

fleiri „betri“ gripir í eigu annarra en þeirra ríku og loks má í þriðja lagi sjá fjölgun áhalda 

til kaffidrykkju. Því er hægt að taka undir með Má Jónssyni og segja að kaffimenning hafi 

breiðst hratt út eftir miðbik 19. aldar sé litið til innflutnings og eignar Íslendinga á 

kaffiáhöldum.137 Áberandi er hversu algengari betri munir verða eftir því sem líður á 

tímabilið og undir lok þess er að finna í flestum búum einhvern grip sem fellur undir 

breytta neysluhætti þjóðarinnar. Þetta gefur til kynna betri efnahag og aðgengi að 

efnisheiminum.  

  

Amboð og reiðtygi 

 

Þótt liðið hafi verið á öldina er ljóst af verkfæraeign einstaklinganna að 

landbúnaðarsamfélagið var enn ráðandi og lítið um ný tól. Heyskaparverkfærin eru eins 

og áður orf, ljár, hrífa, páll, reka og fleira. Þó ber að taka fram að á síðara tímabilinu eru 

tilgreindar þrjár tegundir af ljáum; torfljár, grasljár og skoskur ljár (og einnig reyndar 

aðeins „ljár“). Um skoska ljái segir í riti Bjarna Guðmundssonar um íslenska 

heyskaparhætti að þegar Torfi Ólafsson, skólastjóri í Ólafsdal, kom heim eftir nám í 

Skotlandi hafi hann komið með nýja ljái. Um var að ræða þá fyrstu sem héldu brýni vel 

                                                           
135 Kristján Eldjárn, Hundrað ár í Þjóðminjasafni, þáttur nr. 10 (ekkert blaðsíðutal). 
136 Viðtal. Höfundur við Lilju Árnadóttur, 30. mars 2016. 
137 Vef. „Dánarbú sýna útbreiðslu kaffimenningar á Íslandi“.  
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og ekki þurfti lengur að nýta viðarkol til að hita járnið til dengslu. Sumir segja jafnvel að 

með tilkomu þeirra hafi íslenskum skógi verið bjargað frá eyðingu. Samkvæmt Bjarna 

var um að ræða gríðarmikla framför í landbúnaði hér á landi á þessum tíma.138  

Smíðaverkfæri af ýmsum gerðum eru á sínum stað líkt og hamrar, klíputöng, blístra, 

smiðjubelgur, strengsög og nafar. Af þeim bændum sem áttu lítið er flest verkfæri að 

finna í dánarbúi Guðmundar á Uppsölum en honum tilheyra til dæmis smiðjubelgur, 

blístra, klaufhamar, sníðill og önnur smíðatól. Annars eru það aðeins búin sem betur voru 

stæð sem eiga mörg amboð. Hins vegar skýtur skökku við að fá verkfæri, meðal annars 

engin heyskapartengd, er að finna í búi Guðrúnar á Stóra-Kroppi, sem þó átti mikið af 

öðru.139  

Verkfæri sem verða algengari á þessu tímabili eru til dæmis færikvíar og kjálkar 

sem er að finna í sjö búum, þar af einu sem lítið átti (Guðmundi í Uppsölum). Tilgangur 

þessara áhalda var að auka afköst hvað varðaði áburðardreifingu (lífrænan). Svipuð tæki 

sem notuð voru til þessa voru taðvélar en þær má aðeins sjá í dánarbúum Ljótunnar á Hæl 

og Tómasar á Skarði.140 Önnur amboð eru til að mynda meisar, kláfar, hjól- og handbörur, 

járnkarl, lóð, hrip, silunga- og laxanet, öll tengd hinum ýmsu bústörfum.  

Reiðtygi halda sínu róli en hins vegar koma þau fyrir í fleiri búum en áður, til dæmis 

er hnakka nú að finna í tíu dánarbúum, þó vissulega í misjöfnu ástandi. Í tveimur búum 

er slíkur gripur verðmætasta eign viðkomandi líkt og tilfellið er hjá Ásmundi á Hóli, 

Sigurði á Hesti og Jóni á Bakkakoti.141 Tveir hellusöðlar eru í fórum Guðrúnar á Stóra-

Kroppi og Ljótunnar á Hæl og hjá Guðrúnu er einnig að finna glitofna ábreiðu undir 

söðulinn.142 Með svo veglegu reiðtygi fylgdi oft skrautlegur búnaður.  

Líkt og áður er algengasta reiðtygið klyfberi (12 bú) ásamt fjölmörgum band- eða 

ólareipum og ýmiss konar beislum. Annað sem kemur fyrir eru svipa, kaðaltaumur, 

hryggdýna, hnappheldur, skeifur, sessur og margt fleira tengt reiðmennsku.   

 

 

  

                                                           
138 Bjarni Guðmundsson, Íslenskir sláttuhættir, bls. 63–95. 
139 ÞÍ. Sýsl. ED2/12. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1863–1868. 
140 ÞÍ. Sýsl. ED2/24. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1896–1913; og ÞÍ. Sýsl. ED2/25. 

Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Dánarbú 1901.  
141 ÞÍ. Sýsl. ED2/24. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1896–1913. 
142 ÞÍ. Sýsl. ED2/12. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1863–1868; og ÞÍ. Sýsl. ED2/24. 

Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1896–1913. 
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Laus viður og fasteignir 

 

Um lausan við er það að segja að helstu gripirnir eru líkt og á fyrra tímabilinu spýtur, 

fjalir, þil, rúmstokkar, plankar, borð og gólf. Hér bætast þó í flóruna til dæmis gluggar og 

gluggaþil, vatnsstokkar og prammar. Benda má á að í skýrslu Önnu Lísu Rúnarsdóttur 

um efnismenningu torfbæja frá 1850 segir að eftir árið 1855 megi sjá fleiri bæi með 

gluggum. Það megi fyrst og fremst rekja til verslunarfrelsisins en jafnvel einnig breyttrar 

hugsunar manna um bjartari tíma.143 

Á þessu tímabili, líkt og því fyrra, eru rúmstokkar eða fjalir áberandi í flestum 

dánarbúunum, í mismiklum mæli þó. Kristján Eldjárn fornleifafræðingur, 

þjóðminjavörður og fyrrverandi forseti Íslands, sagði að tala mætti um eins konar 

„rúmfjalatísku“ sem byrjaði í lok 17. aldar og jókst allt fram eftir 19. öldinni. Það hafi 

verið siður að skreyta rúmstokka með útskurði til þess að gera rúmið hlýlegra.144 Það er 

því athyglisvert að þeim gripum sem hér eru uppskrifaðir er ekki lýst sérstaklega. Til 

dæmis kemur ekki fram hvort viðkomandi fjöl hafi verið útskorin, lituð eða skreytt á 

annan hátt. Ef til vill hafa útskornir rúmstokkar og fjalir verið það algeng að ekki hafi þótt 

ástæða til að skrifa þau sérstaklega niður.  

Líkt og áður eru útihúsin fremst í flokki fasteigna, svo sem lambhús, fjárhús og 

hesthús. Helsta breytingin er þó fólgin í betri lýsingum á húsakostum viðkomandi jarða. 

Algengara er að stærð húsanna sé tekin fram og rætt sé til dæmis um hús fyrir 20 kindur, 

átta hesta og svo framvegis. Stærð fjárhúsa var þannig yfirleitt fyrir 30–40 kindur. 

Sjaldnar er stærð hesthúsa lýst en þó er rætt um „kofa“ og stærð fyrir sex til 12 hross. 

Fleiri tegundir húsa eru uppskrifaðar, svo sem eldiviðarkofi, skemma, búrkofi, heyhlaða, 

skúr, ein- og tvístæðuhús. Hér vekur athygli að skráð er mylluhús hjá Daníel á 

Fróðastöðum en ekki er ljóst hvort um sé að ræða vatns- eða vindmyllu.145 Draga má þá 

ályktun af þeim dánarbúum sem fjallað hefur verið um að húsakostur Borgfirðinga hafi 

verið að þróast, eða réttara sagt húsum hafi verið að fjölga, á tímabilinu. 

Líkt og á fyrra tímabilinu eiga ríku einstaklingarnir eitthvert jarðnæði en á síðara 

tímabilinu eiga sjö einstaklingar hlut í jörðum sé litið til dánarbúsuppskriftanna. Mestu 

jarðarverðmætin er að finna hjá Guðmundi á Kvíum eða um 3150 kr. Þó ber að nefna að 

                                                           
143 Anna Lísa Rúnarsdóttir, Á tímum torfbæja, híbýlahættir og efnismenning í íslenska torfbænum frá 

1850, bls. 13. 
144 Kristján Eldjárn, Hundrað ár í Þjóðminjasafni, þáttur nr. 24.  
145 ÞÍ. Sýsl. ED2/12. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1863–1868. 
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Jóhann í Þingnesi átti mest ef litið er til þess að jarðareign hans er í ríkisdölum (2300 rd.) 

sem þýðir að verðmæti jarða hans hafi verið um 4600 kr.146 Minnst átti Daníel á 

Fróðastöðum með eign í Síðumúla upp á 1200 kr. Þess ber þó að geta að hjá honum vantar 

verðmat Fróðastaðarjarðarinnar, sem líklega hefur farið til ekkju eða erfingja hans.147 

Athyglisvert er að áttundi vel stæði einstaklingurinn er ekki skrifaður fyrir jarðareignum 

en það er Guðmundur á Sámsstöðum sem samt sem áður á bú yfir meðallagi.148 

Þau dánarbú sem hér hafa komið við sögu, 31 talsins, gefa okkur ákveðna hugmynd 

um efnismenningu viðkomandi tímabils. Sjá má stíganda í fjölgun gripa og auknum 

gæðum þeirra fram eftir öldinni. Veraldlegum bókum fjölgar að einhverju leyti og þær 

dreifast meira yfir alla bændastéttina (og vinnufólk). Auknar eigur vinnufólks í lok 

aldarinnar gefa jafnframt vísbendingu um að það hafi reynt að stíga upp úr stétt sinni og 

öðlast viðurkenningu annarra með því að eignast fínni muni.  

Þróun neyslumenningar má greina á framangreindum tímabilum þótt benda megi á 

að breytingin gerist hægt og yfir langan tíma. Með borgaralegum áhrifum breyttist 

sveitarsamfélagið smátt og smátt og ný tækni í landbúnaði, líkt og skoskur ljár, taðvélar 

og svo framvegis, létti bústörfin. Efnismenning dánarbúanna er því mjög undir áhrifum 

landbúnaðarstarfa en einnig má greina aukin áhrif borgaralegra siða svo sem fjölgun betri 

muna. En hvað skildi efnismenning borgfirskra dánarbúa 19. aldar eftir sig, eða réttara 

sagt, hvað höfum „við“ varðveitt af henni? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
146 ÞÍ. Sýsl. ED2/20. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1879–1890; og ÞÍ. Sýsl. ED2/12. 

Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1863–1868. 
147 ÞÍ. Sýsl. ED2/20. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1879–1890. 
148 ÞÍ. Sýsl. ED2/15. Borgarfjarðar- og Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1877–1883.  
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3. kafli – Varðveisla menningararfs 

 

„Sjónarhorn minjavarðarins“ 

 

Þjóðfræðingurinn Valdimar Tr. Hafstein hefur kallað varðveisluhugmyndir vestrænna 

þjóðfélaga „sjónarhorn minjavarðarins“. Það útskýrir hann með því að segja að við séum 

ávallt á elleftu stundu að „bjarga“ hinu og þessu frá „glötun“ fyrir komandi kynslóðir. 

Viðmið „minjavarðarins“ hafa einnig ratað út fyrir stofnanir og vakið athygli almennings 

á hversdagslegum hlutum og að þeim þurfi að bjarga frá „glatkistu gleymskunnar“ því op 

hennar stækki stöðugt. Þegar hugtök á borð við „glötun“, „varðveislu“ og „miðlun“ eru 

notuð um eitthvað í umhverfi okkar er næsta víst að menningararfsorðræða um 

viðkomandi fyrirbæri er hafin. Með þeirri umræðu er hluturinn eða hið óefnislega tekið 

úr sínu hversdagslega eða venjulega umhverfi og öðlast við það nýtt gildi. Allt í einu, eða 

yfir nokkurn tíma, er viðkomandi munur eða siður orðinn að menningararfi, sem 

nauðsynlegt þykir að varðveita og miðla.149 

Eins og áður segir er Þjóðminjasafn Íslands höfuðsafn, eða sú stofnun sem á að vera 

öðrum varðveislustofnunum á Íslandi fyrirmynd og innan handar hvað varðar til dæmis 

rannsóknir og varðveislu gripa. Sú starfsemi sem felst í varðveislu muna nær til að mynda 

yfir forvörslu, skráningu og rannsóknir á gripunum.150 Starfsemin miðar að því að miðla 

upplýsingum um safnkostinn í gegnum sýningar, samvinnu við aðrar stofnanir, kennslu á 

öllum skólastigum og rannsóknir en slíkt er nauðsynlegt svo komandi kynslóðir og 

núlifendur þekki og skilji söguna. 

Fornleifafræðingurinn Elizabeth Pye segir um varðveislu að hún gegni mikilvægu 

hlutverki við að hjálpa fólki að skilja fortíðina og hið óþekkta (e. other) frá liðinni tíð. 

Með því að gæta þess að munirnir séu í ákjósanlegu ástandi í bestu mögulegu aðstæðum 

sé verið að tryggja framtíðarrannsóknir á viðkomandi grip. Fyrir fræðimenn og rannsóknir 

sé varðveisla því nauðsynleg svo hægt sé að skilja viðfangsefnið; hvernig munurinn 

virkaði, hvaða gildi hann hafði fyrir notendur og hverjir notuðu hann.151 

Gildi og starfsemi Þjóðminjasafnsins sem vísinda- og þjónustustofnunar er því að 

miklu leyti byggt á hugmyndum um varðveislu líkt og þeim sem Pye lýsir. Þessu fylgja 

þó ákveðin vandamál sem kalla á vangaveltur. Þegar hlutur er tekinn úr sínu 

                                                           
149 Valdimar Tr. Hafstein, „Menningararfur“, bls. 314–317. 
150 Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2011–2014, bls. 6–18. 
151 Elizabeth Pye, Caring for the Past. Issues in Conservation for Archaeology and Museums, bls. 22–24.  
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hversdagslega samhengi og honum stillt upp á safni, hvort sem er í glerkassa eða á annan 

hátt, er honum gefin ný merking. Gripurinn fær framandlegt gildi og er oft á tíðum tenging 

á milli nútíðar og fortíðar; sem dæmi má nefna ask sem hefur misst notagildi sitt en 

stendur sem áminning um liðna tíð innan veggja nútímasafna. Við sjáum hann á sýningu 

og finnum hve framandi tilhugsunin um að nota slíkt ílát er en gripurinn tengir okkur þó 

óneitanlega við það sem áður var. Ef munir rata einungis inn í geymslur stöðvast þróun 

þeirra hvað varðar notkun og gildi. Pye segir að þannig sé gripurinn eða siðurinn „frystur“ 

og taki engum breytingum.152 

Á sviði forvörslu á Þjóðminjasafni er leitast við að hafa safnkostinn í sínu 

upprunalegasta ástandi eða færa hann til þess horfs sem hann var í þegar hann var gerður. 

Forvörður glímir til dæmis við viðgerðir á hlutum sem eru mikið skemmdir og reynir að 

meðhöndla þá til að koma í veg fyrir hrörnun. Þetta er oft gert með „nútímaaðferðum“ 

þar sem þekking frá ýmsum sviðum kemur við sögu, eins og efnafræði, fornleifafræði, 

siðfræði og öðrum fræðigreinum. Málverk eru til dæmis stundum lagfærð svo hægt sé að 

sjá „upprunalega“ liti myndarinnar.153 

Þessar aðferðir eru umdeildar og margir telja að með slíku inngripi sé uppruni 

hlutanna eyðilagður. Við gerð efnislegra fyrirbæra eru ákveðin hráefni notuð líkt og 

tiltekin tegund af málningu, timbri eða járni. Ágreiningurinn snýst því um hreinleika og 

uppruna gripanna; með öðrum orðum telja margir að ekki megi spilla þeim aðstæðum eða 

efnivið sem gripurinn var skapaður í eða úr. Með þessu verklagi séu forverðir blátt áfram 

að afbyggja merkingu þeirra og gera hlutina að einhverju sem þeir eru ekki.154 Ástæðuna 

fyrir slíkum viðhorfum má líklega rekja til þeirrar menningararfsvæðingar sem áður hefur 

verið nefnd þar sem æ fleira flokkast nú sem menningarminjar. Mikil áhersla er lögð á að 

vernda slík verðmæti ásamt því að bjarga þeim frá glötun en það er eitt af hlutverkum 

varðveislunnar.155  

Í safnastefnu Þjóðminjasafnsins frá árinu 2011 segir að „mikilvægt björgunarstarf“ 

sé unnið í söfnun stofnunarinnar (og annarra). Þó fylgja þessu „björgunarstarfi“ ákveðin 

vandamál. Í fyrsta lagi er tekið á móti of mörgum gripum af ákveðinni tegund, svo sem 

kirkjugripum, á meðan aðrar gerðir efnislegra gripa gleymast eins og hversdagslegur 

fatnaður. Til að sporna við þessu hefur Þjóðminjasafnið sett sér ákveðnar reglur um hverju 

                                                           
152 Elizabeth Pye, Caring for the past, bls. 28–36. 
153 Vef. Þjóðminjasafn Íslands, „Hvað er forvarsla?“, http://www.thjodminjasafn.is/minjar-og-

rannsoknir/forvarsla/. Skoðað 24. apríl 2016. 
154 Elizabeth Pye, Caring for the past, bls. 28–38. 
155 Valdimar Tr. Hafstein, „Menningararfur“, bls. 314–317. 
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það tekur á móti, ásamt því að efla samstarf við önnur söfn. Markmiðið er að koma í veg 

fyrir að allir varðveisluaðilar safni því sama og skilji annað út undan.156  

Umfang söfnunarinnar er í öðru lagi slík að mikill meirihluti safnkostsins endar í 

geymslum viðkomandi stofnana. Þetta hefur þær afleiðingar að aðgengi almennings að 

þeim er heft og margir óttast að munirnir safni aðeins ryki.157 Þó ber að nefna að þegar 

gripir eru teknir til varðveislu eru þeir samt sem áður ekki eins gleymdir og ætla mætti. 

Skráning gripa er undirstaða starfsemi Þjóðminjasafnsins og miðar að því að gera efnið 

aðgengilegt fyrir fræðimenn sem um síðir skilar sér til almennings í gegnum rannsóknir 

og aðra miðlun.158  

Frá sjónarhorni minjavarðarins er enginn vafi á því að verið er að bjarga 

menningararfi frá glötun með því að varðveita hann jafnvel þótt þótt hlutirnir rati ekki 

endilega alltaf fyrir sjónir almennings. Því er skráning mjög mikilvæg innan 

varðveislustofnana. Með henni eru heimildir búnar til fyrir samtímafólk og komandi 

kynslóðir svo hægt sé að rannsaka þær og miðla síðar. Hvað varðar Þjóðminjasafnið má 

segja að varðveisla og skráning safnskostsins fari fyrst og fremst fram á tveimur sviðum 

eða stöðum. Í fyrsta lagi er það Vesturvör, sem er geymsla þar sem stærstur hluti 

munasafnsins er varðveittur, og hins vegar rafræni gagnabankinn Sarpur.  

 

Vesturvör – geymsla Þjóðminjasafnsins  

 

Þegar Þjóðminjasafn Íslands var stofnað árið 1863, þá sem Forngripasafn, var 

aðaláherslan lögð á varðveislu forngripa frá fyrstu öldum Íslands og listræna muni. Í 

gegnum tíðina hefur áhugi manna breyst og regluverkið með. Í dag segir meðal annars í 

lögum um safnið að það skuli: 

 

... safna, skrásetja, varðveita, forverja og rannsaka minjar, svo sem forngripi, 

kirkjugripi, listmuni, nytjahluti sem gildi hafa fyrir varðveislu menningarsögu 

þjóðarinnar. Þá skulu aflagðir kirkjugripir varðveittir í Þjóðminjasafni 

Íslands.159 

 

                                                           
156 Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2011–2014 , bls. 14.  
157 Elizabeth Pye, Caring for the past, bls. 34–38. 
158 Vef. Þjóðminjasafn Íslands, „Hvað er forvarsla?“.  
159 Vef. Þjóðminjasafn Íslands, „300.000 gripir“, http://www.thjodminjasafn.is/minjar-og-

rannsoknir/rannsoknir/nr/10. Skoðað 6. apríl 2016. 
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Eins og sjá má á þessari upptalningu er ekki sjálfgefið hvað telst vera nógu merkilegt til 

að rata inn á Þjóðminjasafnið. Hversdagslega hluti eins og föt getur verið erfitt að fella 

undir þá flokka sem hér um ræðir, þótt vissulega séu föt „nytjahlutir“. Það veltur fyrst og 

fremst á mati einstaklinga eða samfélagsins hvað á heima á safninu hverju sinni sem síðan 

endurspeglast í söfnunarstefnu safna sem breytast með tíð og tíma. Telja verður ólíklegt 

að samtímamenn líti á daglegan klæðnað, oft fjöldaframleiddan erlendis, sem hluta af 

menningarfi okkar, hvað þá verðuga sýningargripi.  

Aðstæður hvers tíma hafa áhrif á söfnunina og ráða því hvort einhver hefur áhuga 

eða hagnist á því að hampa einhverju sem menningararfi. Stjórnmálamenn geta „valið“ 

sér ákveðna sögu til að halda á lofti og sýna ágæti þjóðlegrar samstöðu eða gildi eigin 

hugsjóna. Innan Þjóðminjasafnsins beita minjaverðir (sérfræðingar) sér enn fremur, í 

krafti stöðu sinnar, fyrir að tilteknar minjar eða hefðum sé safnað og flaggað sem 

menningararfi. Það verður því að taka undir með sagnfræðingnum Ólafi Rastrick og 

Valdimar Tr. Hafstein sem segja menningararf vera hápólitískan og hafa margvísleg áhrif, 

til dæmis hvað varðar mótun sjálfsmyndar og þjóðernis, uppbyggingu ferðamannastaða, 

byggðamál, stjórnmálastefnur og fleira sem snertir félags-, stjórn- og efnahagsmál hvers 

tíma.160 Þjóðminjasafnið hefur yfir að ráða mörgum sérfræðingum og stærsta munasafni 

landsins. Það hefur þar af leiðandi töluverð völd hvað varðar myndun menningararfsins.  

Við árslok 2009 var áætlað að safnkostur Þjóðminjasafnsins væri um 300 þúsund 

gripir og þar af var stærsti hluti hans (um 200 þúsund munir) geymdur í almennu 

munasafni sem staðsett er í Vesturvör í Kópavogi.161 Hér verður skoðað varðveisluferli 

nokkurra gripa en þannig er hægt að draga upp mynd af uppbyggingu safnkostsins og 

þeim ástæðum sem liggja að baki því vali sem fram fer í söfnun stofnunarinnar. Fyrst ber 

að nefna, að í safninu er mikið varðveitt af listgripum frá 17–19. öld. Þar er helst um að 

ræða útskorna muni eins og rúmfjalir, kistla, öskjur, útsaumaðan og ofinn textíl og 

málmsmíði úr silfri og látúni.162 Rjómakanna og sykurkar (nr. 2008–10:1–2) úr silfri eru 

dæmi um slíka gripi. Þeir hlutir komu inn til varðveislu á svokölluðum greiningardag 

safnsins árið 2008: „Áttu forngrip í fórum þínum?“, þar sem fólki er boðið að láta 

sérfræðinga Þjóðminjasafnsins skoða og greina gripi. Upprunalegu eigendur 

borðbúnaðarins voru Eiríkur Kúld þingmaður og kona hans Þuríður Kúld. Kannan og 

                                                           
160 Ólafur Rastrick og Valdimar Tr. Hafstein, „Gagnrýnin menningararfsfræði. Rannsóknarsvið í mótun“, 

Menningararfur á Íslandi. Gagnrýni og greining, bls. 11. 
161 Vef. Þjóðminjasafn Íslands, „300.000 gripir“. 
162 Sama heimild. 
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sykurkarið gengu svo á milli ættingja þar til síðasti notandi þeirra, Steinunn Stefánsdóttir 

gaf safninu þau eftir greiningu starfsmanna Þjóðminjasafnsins.163   

Kristján Eldjárn segir að starfsmenn safnsins hafi haft mestan áhuga á listgripum á 

fyrsta starfskeiði Þjóðminjasafnsins, enda voru hversdagstæki af ýmsum toga of sjálfsögð 

í augum þeirra. Þó hefði verið unnið að því að fá inn slíka muni eftir miðja 20. öld þegar 

samfélagið breyttist og áhugi manna með.164 Á safninu má nú finna töluvert af sjó- og 

atvinnuminjum úr bændasamfélagi 19. aldar og upphafi þeirrar tuttugustu, líkt og ljá (nr. 

1962–22) frá Húsum í Ásahrepp sem Þórður Tómasson gaf árið 1962.165 Hann er sýndur 

á grunnsýningunni Þjóð verður til og er til marks um íslenskan landbúnað og framfarir í 

heyskaparháttum. Þessi gerð af ljá kallast grasljár eða skoskur ljár en nýting þeirra þótti 

umbylta vinnuaðferðum við heyskap á seinni hluta 19. aldar.166  

Eftirspurn eftir ákveðnum gripum er reglulega innan safnsins eins og hér á undan 

hvað varðaði forngripi. Þjóðminjasafnið kallar þá oft eftir vissum gerðum af hlutum eins 

og í tengslum við sérsýningar. Árið 2012 var til að mynda sett upp sérsýningin Þetta er 

allt sama tóbakið¸ en þá óskaði safnið eftir munum tengdum tóbaksneyslu. Viðbrögðin 

létu ekki á sér standa en sjá má í aðfangabók safnsins frá árinu 2011 þónokkuð af slíkum 

gjöfum eins og tóbaksdós (nr. 2011–98). Saga dósarinnar fylgdi með en þar er meðal 

annars sagt frá hverjir voru notendur hennar og hvernig skemmdir á útliti hennar komu 

til. En annar eigandi hennar af þremur, Björn Þorláksson (1881–1976), var blindur og sat 

oft með tóbaksdósina milli handanna og þannig myndaðist sérstakt slit á henni.167     

Í tengslum við sömu sýningu barst safninu nýlegt neftóbakshorn eða ponta (nr. 

2011–103) sem gefin var af Lilju Árnadóttur árið 2011. Horn þetta er, eins og flestir 

kannast við, framleitt af ÁTVR og úr gráu plasti. Í almennri munaskrá segir meðal annars 

um gripinn að lagi hans svipi til tóbaksponta sem gerðar voru úr beini áður fyrr.168 

Samtímagripir eru því einnig hluti af söfnun Þjóðminjasafnsins en slíkir gripir eru þó oft 

tengdir menningararfinum í gegnum eldri muni. Lýsing plasthornsins þar sem það þykir 

líkjast eldri gerðum tóbakshorna og notkun þess í Þetta er allt sama tóbakið, bendir til 

tengingar við fortíðina. Safnið lítur því á tóbakspontuna sem ákveðið ferli eða þróun 

menningararfs þjóðarinnar með skírskotun í það sem áður var. 

                                                           
163 ÞMJS, Aðfangabækur. 9. mars 2008.  
164 Kristján Eldjárn, Hundrað ár í Þjóðminjasafni, bls. xxi.  
165 Vef. Þjóðminjasafn Íslands, „300.000 gripir“. 
166 Vef. Sarpurinn – menningarsögulegt gagnasfn, „Ljár“, 

http://sarpur.is/Adfang.aspx?AdfangID=339977. Skoðað 25. apríl 2016; og ÞMJS. Aðfangabækur. 1962.  
167 ÞMJS. Aðfangabækur. 6. nóvember 2011. 
168 ÞMJS. Aðfangabækur. 19. nóvember, 2011. 
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Öll þessi aðföng eiga það sameiginlegt að hafa verið tekin inn sem hluti af 

munasafni Þjóðminjasafnsins. Þar hafa þau verið skráð inn í aðfangabækur sem eru 

handskrifaðar dagbækur safnsins. Þar er til að mynda skrifuð niður dagsetning 

afhendingar, aldur gripsins, saga hans (ef því er að skipta), afhendingaraðilar og fleira. 

Misjafnt er hvort gripir eru keyptir eða eru gjöf til safnsins en oftast reiðir stofnunin sig á 

gjafir og lagaleg skil á minjum, til dæmis frá kirkjum.169 

Fullri skráningu áðurnefndra gripa á Sarpi er lokið en þar er til dæmis að finna mynd 

af þeim og upplýsingar um flokkun, mælingar (lengd, breidd og hæð) og hvort þá er að 

finna í almennri munaskrá eða öðrum skrám, svo sem á sýningu Þjóðminjasafnsins eða 

annarra safna.170 Þetta skráningarferli gerir öðrum kleift að fletta upp munum og 

upplýsingum um þá upp í safnaskrá safnsins og styður þannig við rannsóknir og fræðslu 

um gripina. Með þessu er gerð tilraun til að auka aðgengi almennings að safnkostinum. 

Aðgengi er ekki beint hindrað en engu að síður er það heft að því leyti að fólk kemst ekki 

í beina snertingu við gripina. Ákveðnum reglum þarf að fylgja við umgengni og lýsa þarf 

tilgangi heimsóknar þegar munasafnið er sótt heim. Tiltekin ástæða þarf að vera með 

heimsókn viðkomandi, svo sem í tengslum við nám eða rannsóknarstarf.171   

Bryndís Björgvinsdóttir þjóðfræðingur hefur fjallað um hvernig menningararfi 

fylgir ósjálfrátt ákveðið regluverk, bæði opinbert og óopinbert. Fyrrverandi 

menntamálaráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, hneykslaði til dæmis marga þegar 

hún klæddist upphlut í bómullarbol og án skotthúfu við opnun endurbætts Þjóðminjasafns 

árið 2004. Að mati saumakvenna sem störfuðu við þjóðbúningagerð var slík notkun til 

skammar á opinberum vettvangi. Réttast hefði verið fyrir hana að klæðast hvítri, langerma 

skyrtu og bera skotthúfu, líkt og hefð er fyrir.172 Sama má segja um safnkost 

Þjóðminjasafnsins, því fylgja þarf reglum til að mega skoða eða nota þann menningararf 

sem þar er að finna.  

Gripirnir sem hér hafa verið nefndir standa fyrir ákveðnar söfnunaráherslur innan 

Þjóðminjasafnsins. Silfurborðbúnaðurinn stendur fyrir hið fagurfræðilega (listgripi), 

ljárinn fyrir landbúnað (atvinnuminjar), tóbaksdósin (forngripi) og neftóbakshornið 

neyslu (samtímaminjar). Það var mat Kristjáns Eldjárns að allt fram til miðbik 20. aldar 

                                                           
169 Viðtal. Höfundur við Lilju Árnadóttur, 11. apríl 2016. 
170 Sama heimild. 
171 Vef. Þjóðminjasafn Íslands, „Þjónusta“, http://www.thjodminjasafn.is/minjar-og-

rannsoknir/munasafn/thjonusta/. Skoðað 6. apríl 2016.  
172 Bryndís Björgvinsdóttir, „„Þetta er fyrir tvöhundruð árum!“ Sviðsettur menningararfur“, 

Menningararfur á Íslandi. Gagnrýni og greining, bls. 152. 



53 
 

hefðu hversdagslegir gripir „gleymst“ í söfnun þess.173 Lilja Árnadóttir, sviðstjóri 

munavörslu Þjóðminjasafnsins, tekur í svipaðan streng en bendir á að viðlíkir munir komi 

vissulega inn til skoðunar en stefnan sé að gripir geti oft á tíðum hlotið samastað á safni 

í því byggðalagi þar sem hann á heima og eða sérsöfnum.174 Starfsreglur safnsins kveða 

einnig á um að þegar margir gripir sömu tegundar eru til í safninu þá þarf að meta vel 

hvort hans sé þörf þar. Í slíkum tilfellum er stuðst við gildandi söfnunarstefnu á hverjum 

tíma og jafnframt horft til stefnu annarra safna. Með því er reynt að koma í veg fyrir 

tvíverknað í söfnun safna hér á landi og einnig að eitthvað gleymist.175 Samræming 

gagnagrunna íslenskra safna á Sarpinum er lausn á því vandamáli. Notkun hans samhliða 

söfnunarstefnum samstarfssafnanna gefur varðveisluaðilum kærkomna yfirsýn yfir hvað 

er til og auðveldar þeim að velja og hafna gripum sem rata inn á borð safnstarfsmanna. 

 

Sarpurinn – menningarsögulegt gagnasafn 

 

Skráning gripa við móttöku þeirra á söfnum hefur tekið gífurlegum framförum á síðustu 

árum og þar spila inn í tækniframfarir. Nú til dags fer skráning mikið til fram í gegnum 

rafræna safnaskrá viðkomandi safna og gagnabankann Sarp. Í stuttu máli er Sarpur 

upplýsingakerfi sem nær yfir forrit og gagnasöfn þeirra aðila sem standa á bak við Sarp. 

Rekstrarfélagið, svokallað, á hugbúnaðinn og aðildarsöfnin sem eru 50 talsins, hafa 

umráð yfir skráningargögnunum en markmið gagnagrunnsins er að samræma skráningu 

sambærilegra heimilda á landsvísu og auðvelda leit að aðföngum. 

Þróun Sarps má rekja til ársins 1998 en stærstu tíðindin áttu sér stað árið 2013 þegar 

svokallaður ytri vefur hans var settur á veraldarvefinn, almenningi til gagns og gamans. 

Með þessu skrefi var fólki utan „sérfræðingaheimsins“ auðveldað að nálgast safnkost 

þeirra aðildasafna sem notast við upplýsingakerfið í dag. Með því að heimsækja vefsíðu 

Sarps getur fólk nú skoðað „menningarsöguleg gagnasöfn“ á netinu, eða „vafrað“ í 

leitarvél sem nær yfir stóran safnkost þeirra aðildarsafna sem standa að baki 

gagnabankanum.176 Aðgengi að varðveittri efnismenningu aðildarsafna er að mestu til 

fyrirmyndar og vefurinn hlaut til dæmis verðlaun Safnaráðs árið 2014. Í umsögn 

dómnefndar segir meðal annars: 

                                                           
173 Kristján Eldjárn, Hundrað ár í Þjóðminjasafni, bls. xxi. 
174 Viðtal. Höfundur við Lilja Árnadóttir, 11. apríl 2016.  
175 Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2011–2014, bls. 14–15.  
176 Vef. Sarpur – menningarsögulegt gagnasafn, „Um Sarp“, http://sarpur.is/UmSarp.aspx. Skoðað 7. apríl 

2016. 
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Ytri vefur Sarps er bylting í aðgengi almennings að upplýsingum um 

menningararfinn og skapar tækifæri fyrir alla sem áhuga hafa á safnkosti 

íslenskra safna til að finna upplýsingar, skoða, bera saman og deila. Vefurinn 

nýtist nemendum á öllum skólastigum og eykur möguleika á rannsóknum á 

menningararfinum … Ytri vefur Sarps er mikilvægur til þess að söfnin í 

landinu séu virkir þátttakendur í upplýsingasamfélaginu og opnar gátt milli 

almennings og safna.177 

  

Gagnasöfn á netinu eru nýtt fyrirkomulag og menn eru enn að spyrja sig þeirrar 

spurningar hvað þau þýða fyrir miðlun og varðveislu menningararfs. Ljóst er að með 

þessum miðlunarvettvangi hefur mengi hlutanna verið stækkað og geymslur og 

munaskrár opnaðar upp á gátt. Safnkostinum hefur verið breytt í rafrænt fyrirbæri sem 

allir geta leitað að og nýtt sér. Hins vegar má deila um hvort þetta færi almenningi 

einhverja viðbótarvitneskju um fyrri tíð, því hlutur er aðeins hlutur þar til hann er settur í 

samhengi við sitt daglega umhverfi eða opinbert samhengi á sýningum safna.  

Mannfræðingurinn Claude Lévi-Strauss taldi að til að skilja hluti þyrfti að líta til 

tengslanna á milli þeirra og að skilningur á þeim lægi fyrst og fremst í því að átta sig á 

fyrir hvað þeir standa. Andstæður hluta eða samanburður við aðra hluti er því 

nauðsynlegur til að hægt sé að skilgreina gripinn. Stóll og borð gegna hvert sínu 

hlutverkinu þegar þau eru notuð saman; setið er á stólnum og borðað við borðið ef það er 

staðsett í eldhúsi eða í borðstofu. Ef þessi húsgögn eru hins vegar aðskilin og tekin úr 

daglegu samhengi sínu, til dæmis sett í geymslu, missa þau gildi sitt. Hlutverk þeirra er 

annað á þeim stað en í hversdagslegu umhverfi þeirra. Notkun húsgagnanna er skýrari og 

vægi þeirra meira ef þau standa saman í eldhúsinu. Í geymslunni gegna þau engum 

tilgangi nema þeim að vera til, líkt og gripirnir í Vesturvör. Samhengi er því nauðsynlegt 

til þess að túlka gildi efnislegra gripa.178  

Sarpur er ekki gallalaus og er til að mynda nokkur skortur á upplýsingum tengdum 

tilteknum munum ásamt því að leitarvélin getur virst flókin í fyrstu.179 Enn fremur vantar 

samhengi en inn á vefnum eru aðeins „varðveittar upplýsingar um listaverk, muni, 

                                                           
177 Vef. Félag íslenskra safna og safnamanna, „Sarpur hlýtur safnaverðlaunin“, 6. júlí 2014, 

http://safnmenn.is/frettir/1836. Skoðað 10. apríl 2016. 
178 Claude Lévi-Strauss, Structural Anthropology. 
179 Þessar upplýsingar eru fengnar af eigin reynslu höfundar af leitarvélinni og hægt er að skoða þessi 

skref á heimsíðu Sarps, www.sarpur.is.  
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myndir, fornleifar, hús, þjóðhætti og örnefnalýsingar ásamt öðru efni.“180 Ef við notum 

gripina sem skoðaðir voru í síðasta kafla sem dæmi er hægt að fletta þeim upp á heimasíðu 

Sarps. Þegar leitarorðið „silfur“ er til dæmis slegið inn kemur upp fjöldinn allur af 

niðurstöðum. Hægt er velja ýmsar stillingar til að þrengja leitina, til dæmis „aðföng með 

myndum“, „á Þjóðminjasafni“ eða sem hluti af „þjóðháttalýsingu“. Um 

silfurrjómakönnuna og sykurkarið eru ýmsar upplýsingar á Sarpi, svo sem saga þeirra, 

notendur og eigendur. Hins vegar er aðeins hægt að fá grunnupplýsingar um 

tóbakshornið; stutta lýsingu, mælingar og mynd. Um ljáinn má sjá það sama og var talið 

upp hér á undan, en þó fylgir með textinn sem birtist um hann í sýningarskrá 

Þjóðminjasafnsins.  

Ástæðurnar fyrir þeirri stuttu skráningu á síðastnefndu tveim gripum má jafnvel 

rekja til þess að þeir koma inn til safnsins í fullri notkun meðal almennings þess tíma. Því 

spilar inn áhugi og þekking þess sem sér um skrásetningu aðfangabókanna þar sem fyrstu 

(og oftast einu) upplýsingarnar eru að finna um safnkostinn og þar af leiðandi það sem 

birtist í Sarpinum. Skráning gripanna sem hér hafa verið gerðir að umfjöllunarefni er til 

fyrirmyndar sé litið til annarra aðfanga innan Sarpsins frá öðrum aðildarsöfnum. Til 

dæmis er hægt að rekast á ask þar sem engar upplýsingar eða myndir er að finna, aðeins 

hver skráningaraðilinn var.  

Í grein Saskia Vermeylen og Jeremys Pilcher, „Let the objects speak“, er rætt um 

netvæðingu safna og stafræna notkun þeirra með sérstöku tilliti til hvernig frumbyggjar 

hafa birst í miðlun safna. Þar er umfjöllun um hvernig efnislegir hlutir hafa verið settir 

fram af varðveislustofnunum í gegnum gagnabanka á netinu. Þar taka þau undir að aukið 

aðgengi almennings að þessum upplýsingum sé jákvætt en hins vegar séu ákveðnar 

hömlur á slíku fyrirkomulagi. Í gagnagrunna safna vantar oft frásagnir, það er að setja 

gripina í samhengi við sitt hversdagslega umhverfi. Ef hlutur er látinn standa einn og sér 

missir hann tengingu sína við raunveruleikann, líkt og askarnir sem skráðir eru í Sarp án 

allra upplýsinga. Án frásagnar sem setur gripinn í samhengi við merkingu og gildi hans 

sýna gagnasöfnin aðeins lista yfir það sem er til innan varðveislustofnana.181  

Því er nauðsynlegt að vandað sé til skráningar á Sarpinn. Aðfang án upplýsinga (og 

jafnvel myndar) gefur notanda litla sem enga tengingu við viðkomandi, jafnvel aðeins þá 

vitneskju að eitthvað sé til. Upplifun notenda verður því ekki líkt og á safni þar sem 

                                                           
180 Vef. Sarpur – menningarsögulegt gagnasafn, „Um Sarp“. 
181 Jeremy Pilcher og Saskia Vermeylen, „Let the Objects Speak: Online Museums and Indigenous 

Cultural Heritage“, bls. 66. 
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sýningagripum er stillt upp og gestir geta skynjað þá í sjón og jafnvel með snertingu, lesið 

sér til fróðleiks eða jafnvel hlustað á frásögn leiðbeinanda (eða upptöku) í gegnum 

sýninguna. Frásagnarleysið eða skortur á tengingu við munina er helsta ástæðan fyrir því 

að gagnasafn Sarpsins er flokkað hér sem varðveislufyrirbæri en ekki miðlun þótt 

vissulega eigi þar sér stað ákveðin miðlun. Segja má að Sarpur sé ákveðið millistig á milli 

varðveislu og miðlunar. Innan gagnagrunnsins fá gripirnir sem liggja í geymslu sitt vægi 

og ekki er gert upp á milli þeirra til sérstakrar notkunar á sýningu eins og miðlun gerir 

oft.  

Þeir munir sem geymdir eru í Vesturvör safna ekki aðeins ryki í hillum heldur er 

gerð tilraun til að auka þekkingu og aðgengi almennings að gripunum í gegnum netið. 

Þetta fyrirkomulag gagnast til dæmis við rannsóknir á borð við þá sem þessi ritgerð byggir 

á og gerir rannsakendum kleift að nálgast upplýsingar um aðföngin sem þeir sækjast eftir 

á auðveldari hátt.  

 

Gripir í Vesturvör og borgfirsku dánarbúin 

 

 Lilja Árnadóttir, sviðstjóri munasafnsins, tók á móti mér í Vesturvör og sagði mér af 

safninu og við ræddum um það sem rak á fjörur mínar í dánarbúsuppskriftunum. Síðar 

gengum við um geymsluna með það fyrir augum að skoða helstu munina í hverjum flokki 

sem hlutunum í dánarbúslýsingunum var skipt í, það er; bækur, fatnað/rúmföt, hirslur, 

búsgögn, aðra gripi, verkfæri/reiðtygi, lausan við og fasteignir.182  

Ekki voru skoðaðar neinar bækur í geymslunni sökum þess að bókakostur er á 

söfnunarsviði bóka- og skjalasafna en þó er að finna bækur sem safnað hefur verið vegna 

handbragðs bókabanda og þeirra er heyra til prentiðnar, bæði vegna handverksins og 

iðnarinnar. Margar þeirra hafa starfsmenn Vesturvarar komið í notkun á sýningum af 

ýmsu tagi. Þau algengu rit sem komu því fram í dánarbúsuppskriftunum hafa því mörg 

hver ekki ratað inn til Þjóðminjasafnsins.183 

Einnig er lítið um fatnað fólks frá 19. öld í geymslunni því lítið hefur varðveist af 

klæðnaði frá þessum tíma. Í tilfelli karlmannsfata er til að mynda aðeins um að ræða 

nokkur vesti og jakka. Klæðnaður kvenna er í meiru magni en karlanna en þó er aðeins 

um að ræða vandaða þjóðbúninga sem hafa verið notaðir á tyllidögum. Þar má nefna 

treyjur, samfellur, peysur, skreytingar (millur, víravirki, stokkabelti o.s.frv.). Það fyrsta 

                                                           
182 Viðtal. Höfundur við Lilju Árnadóttur, 30. mars 2016. 
183 Sama heimild. 
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sem má álykta af þeim fötum sem finna má í geymslunum er að þær flíkur sem þar eru 

hafi verið í fínni kantinum. Lítið sem ekkert er af hversdagslegum fötum eins og 

vinnufötum karla og kvenna. Ástæðurnar fyrir því geta verið margvíslegar en gera má ráð 

fyrir að nýtni hafi verið fólki ofarlega í huga á þessum tíma þar sem litlu var hent. Þau föt 

sem fólk klæddist við dagleg störf voru líklega notuð þar til þau voru úr sér gengin og þá 

jafnvel notuð í annað. Enn fremur má gera ráð fyrir að gefendur safnsins hafi aðeins 

haldið upp á betri klæðnað forfeðra sinna og ekki talið vinnubrækur „afa gamla“ 

merkilegar. Að lokum má nefna að klæðnaður kvenna hefur verið sérstakt umræðuefni í 

þjóðfélaginu á 20. öldinni og fram til dagsins í dag, líkt og umræðurnar um „rétta“ notkun 

þjóðbúningsins sýnir glögglega. Það skyldi því engan undra að fólk hafi talið 

kvenbúningana að einhverju leyti verðmætari en karlmannsfatnað og aðrar flíkur.184 

Rúmfatnaður er áberandi í flestum dánarbúunum sem skoðuð voru og oftast er um 

að ræða rekkjuvoðir, kodda, brekán og jafnvel einhverjar sængur. Í Vesturvör er þó ekkert 

slíkt varðveitt nema brekán, mögulega af sömu ástæðum og að lítið er til af 

hversdagslegum fötum. Brekán eða ábreiður hafa helst varðveist vegna 

handverkshefðarinnar. Er þá helst um að ræða salúnsofin og glitofin teppi en það 

síðarnefnda var algengara. Þessi vefnaðargerð var ákveðin list- eða skrautvefnaður sem 

var algengur á ofanverðri 19. öld.185 Þegar rætt er um brekán í dánarbúsuppskriftunum 

eru þau sjaldnast tilgreind sérstaklega en þó kemur fyrir hjá nokkrum einstaklingum 

salúns-, látúns- eða glitofnar ábreiður.186  

Það fyrsta sem blasir við í geymslurýminu í Vesturvör eru háir rekkar fullir af alls 

konar útskornum hirslum, aðallega kistlum, kistum og skrínum. Líkt og í dánarbúunum 

eru þessir munir hvað algengastir í varðveislusögu safnsins. Stórar hirslur af ýmsum 

gerðum, eins og kornbyrður, kistur, skápa, kommóður, skatthol og fleira var einnig að sjá 

í hillum geymslunnar. Hér komu upp ákveðin álitamál í túlkun á efnislegum gripum 

dánarbúanna. Lilja benti til dæmis á að skatthol hefðu getað verið litlir skápar undir 

skartgripi en ekki bara það sem samræmist nútímaskilningi á slíkri mublu sem er yfirleitt 

stórt húsgagn með skúffum, hillum og jafnvel útdraganlegu borði. Sé miðað við safnkost 

Vesturvarar voru þeir skápar sem notaðir voru á 19. öld sjaldnast stórir líkt og fataskápar 

                                                           
184 Sjá til dæmis: Karl Aspelund, „Breytileg merking menningararfs. Skautbúningurinn, konurnar, landið 

og þjóðin“, Menningararfur á Íslandi. Gagnrýni og greining, bls. 73–116. 
185 Kristján Eldjárn, Hundrað ár í Þjóðminjasafni, þáttur nr. 8, 14 og 73. 
186 Sjá meðal annars dánarbú Ingibjargar Jónsdóttur á Vatnshorni. ÞÍ. Sýsl. ED2/3. Borgarfjarðar- og 

Mýrasýsla. Fylgiskjöl, dánarbú 1846–1847. 
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okkar tíma. Því er líklegt að þeir skápar sem um er rætt í dánarbúunum hafi verið af 

svipaðri stærð og kommóður eru í dag.187  

Því næst voru búsgögnin skoðuð en þar standa askar upp úr hvað varðar fjölda 

varðveittra eintaka. Lilja segir ástæðu þess fyrst og fremst vera handverkið sem á þeim 

er. Mikill meirihluti þeirra er útskorinn (þá aðallega á lokinu) og var þeim safnað sem 

listgripum til að byrja með. Í dánarbúsuppskriftunum er ekkert slíkt gefið til kynna og 

ekki verður fullyrt um það hér hvort þeir hafi verið útskornir eður ei. Mörg önnur 

eldhúsgögn var einnig að finna líkt og tunnur, keröld, sáir, trog, fötur, strokkar og pottar. 

Hér er því samhljómur á milli þess sem er varðveitt og þess sem finna má í dánarbúunum 

enda mikið af samskonar búsgögnum í Vesturvör og uppskriftunum. .188  

Hvað varðar áhöld til kaffidrykkju er að finna í Vesturvör, til að mynda kaffipott 

sem notaður var til að hita kaffi. Slíkt áhald er ekki að finna í dánarbúunum en taka skal 

fram að hugsast getur að einhver af þeim fjölmörgu gerðum af pottum sem þar koma fram 

hafi verið þar til gert ílát. Enn fremur er í geymslunni þónokkuð til af kaffikvörnum og 

kötlum (koparkötlum, eirkötlum og fleiru) sem samræmist dánarbúslýsingum 

Borgfirðinganna, sérstaklega á síðari hluta tímabilsins.  

Flokkurinn aðrir gripir var skoðaður með tilliti til nokkurra algengra muna. Við 

Lilja ræddum til dæmis um vefstaði og vefstóla. Fáir þess háttar gripir hafa komið inn í 

safnið til varðveislu eða eitthvað um 10 stykki og enginn þeirra settur saman vegna 

umfangs þeirra hvað varðar geymslurými.189 Borðbúnaður ýmiss konar er mjög fábrotinn 

í geymslum Vesturvarar. Aðallega er um að ræða muni frá efri stéttum samfélagsins því 

ekki þótti nauðsynlegt að taka inn muni frá almúganum á fyrstu árum starfsemi 

Þjóðminjasafnsins. Hnífapör eru til að mynda varla til en þó eru varðveittir einhverjir 

gaflar og hnífar ásamt ausum, sleifum og leirkrúsum. Glös og bollar hafa ekki ratað inn 

til stofnunarinnar heldur. Því gefur sá búnaður sem varðveittur er frekar skakka mynd af 

þeim eigum sem notuð voru í raun, því fólk af lægri stéttum þjóðfélagsins gat átt til dæmis 

bollapör og annan borðbúnað, sérstaklega í lok aldarinnar. 

Töluverður fjöldi er til af þeim amboðum sem varðveist hafa og eru geymd í 

Vesturvör en eitthvað vantar af öllum þeim gerðum verkfæra sem notuð voru, sem Lilja 

benti á að væri oft að finna á byggðasöfnum eða á Landbúnaðarsafni Íslands. Í Vesturvör 

er að finna helstu heyskapartólin; orf, ljá, hrífu, pál, reku og margt fleira og jafnframt 

                                                           
187 Viðtal. Höfundur við Lilju Árnadóttur, 30. mars 2016. 
188 Sama heimild.  
189 Sama heimild. 
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hluta af verkfærunum sem komu fyrir í dánarbúunum, svo sem hrífuhöfuð, ljábakka, ljára 

(hnífa). Af smíðaamboðum eru til í geymslunni alls kyns gerðir af hömrum, sögum og 

öðru. Algengustu heyskapartólin og helstu verkfærin í geymslunni ríma við meirihluta 

dánarbúanna, það er þau grunnverkfæri sem virðast hafa verið til á flestum heimilum.190 

Heilmikið virðist vera til í Vesturvör af hlutum tengdum reiðmennsku, sérstaklega 

reiðver, sem eru hlutar úr reiðtygjum, til dæmis koparmél, skraut á beisli, gjarðir, 

koparhringir, reiðar og ístöð. Enn fremur er mikið til af band- og ólareipum ásamt 

klyfberum sem áberandi voru á 19. öld. Nokkrar gerðir af hnökkum og söðlum er þar að 

finna og hellusöðlarnir standa þar upp úr varðandi fjölda og útlit. Þeir eru klæddir látúni 

með fallegum skreytingum og þóttu glæsilegasta tegund sveifarsöðla.191 Í dánarbúunum 

koma þó slíkir gripir ekki oft fyrir og þá aðeins hjá vel stæðu fólki. Aðrir kvensöðlar sem 

koma fram í dánarbúunum eru ekki tilgreindir sérstaklega svo erfitt er að segja til um 

hvernig söðlar það voru. Lagið á söðlunum breyttist frá sveifarsöðlum yfir í hnakka að 

evrópskri fyrirmynd á 19. öld en líklegt þykir þó að um hafi verið að ræða sveifarsöðla í 

einhverri mynd sé litið til hægfara breytinga almennt á Íslandi.192 

Þegar kemur að síðasta flokknum, lausum við og fasteignum, er ekki um auðugan 

gras að gresja í Vesturvör eins og gefur að skilja, þar sem um er að ræða varðveislu húsa 

og jarða. Húsakostur heyrir undir húsasafn Þjóðminjasafnsins og hann er að finna út um 

allt land.193 Hvað varðar lausan við er í geymslunni um að ræða, eins og í uppskriftum 

dánarbúanna, hluta af rúmum og þiljum, en ekki er varðveitt viðarefni sem notað var til 

smíða, svo sem birki, greni, plankar og spýtur. 

Fjöldinn allur af rúmfjölum (stokkum) er til í Vesturvör en áætlað er að þar séu 

varðveitt um 300 stykki. Mest allt var tekið inn vegna handbragðs en rúmfjalirnar eru 

margar hverjar útskornar. Um þessa gripi gildir það sama og um askana; þær eru til marks 

um eldra handverk og fjalirnar þóttu, og þykja enn, vera listgripir. Eins og áður segir er 

ekki tilgreint í uppskriftunum hvort rúmfjalir eða stokkar hafi verið skreytt á eitthvern 

hátt. Það er þó mjög líklegt að svo hafi verið og að með þessu hafi fólk skreytt eða gert 

híbýli sín hlýlegri. Hafa þarf í huga að ekki er hægt að alhæfa um gerð fjalanna enda 

kemur vel til greina að ekki hafi allir skorið út í rúmfjalir sínar og jafnvel aðeins þeir sem 

                                                           
190 Viðtal. Höfundur við Lilju Árnadóttur, 30. mars 2016. 
191 Sveifarsöðlar voru eins konar stólar með sveif á milli hárra bríka og fótþjöl fyrir báða fætur.  
192 Þórður Tómasson, Íslensk reiðtygi, bls. 50–57. 
193 Vef. Þjóðminjasafn Íslands, „Húsasafn“, http://www.thjodminjasafn.is/minjar-og-rannsoknir/husasafn/. 

Skoðað 7. apríl 2016. 
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höfðu efni á og kunnáttu til slíkrar iðju. Einnig má benda á að líklega hafa óskreyttar fjalir 

verið nýttar í annað eins og smíði af ýmsu tagi. 

Þil í baðstofu, stafgólf og annan við í húsakynnum Íslendinga á 19. öld er ekki að 

finna í Vesturvör, heldur geymist slíkt í þeim húsum sem eru hluti af húsasafni 

Þjóðminjasafns. Þó kemur fyrir laus viður eins og borð, matborð, stólar og þess konar 

húsgögn. Í geymslu safnsins er vissulega að finna slíkt en þar eru „óttaleg borðskrifli“ 

eins og Lilja orðaði það og þau eru ekki mörg til, enda oft plássfrekir gripir. Stólar eru að 

mestu frá vel stæðu fólki en þó gefa þeir hugmyndir um hvernig þeir komu fyrir á 

íslenskum heimilum. Flestir þessir gripir eru frá seinni hluta 19. aldar en það samræmist 

ágætlega fjölgun slíkra húsgagna í borgfirsku dánarbúunum á því tímabili.194 

Ekki er hægt að búast við því að Þjóðminjasafnið hafi yfir öllu að ráða hvað varðar 

efnisleg gæði fólks á 19. öld. Fyrir það fyrsta varðveitist ekki allt, hugmyndir manna um 

varðveislu og menningararf breytast, áherslubreytingar verða í starfsreglum 

stofnunarinnar og einstaklingar áttu ekki sömu hlutina. Áherslur í söfnun breyttust til 

dæmis eftir miðbik 20. aldarinnar og fóru að færast að hinum almenna Íslendingi og 

hversdagslegum eigum hans. Þá var hins vegar oft of seint að sækjast eftir slíkum hlutum 

því þeir höfðu fyrir löngu lent í glatkistunni.195  

Þó er eðlilegt að gera ráð fyrir að í geymslu sem þessari sé ákveðinn þverskurður af 

efnismenningu þess tímabils sem um ræðir. Vesturvör hefur yfir að ráða mörgum 

algengum tólum og gripum sem samsvara því sem við sjáum í dánarbúunum. Hins vegar 

kemur mjög á óvart hve lítill hluti hins hversdagslega sem var í eigu alþýðu manna og 

getið er í dánarbúsuppskriftunum er að finna í munasafni Þjóðminjasafnsins; sjálfu 

höfuðsafni landsins. Frekar er hægt að finna gripi sem þóttu bera af fagurfræðilega en 

veraldlega muni sem meirihluti þjóðarinnar notaði. Það verður að teljast afar afgerandi 

niðurstaða þessarar rannsóknar og í raun sláandi upplýsingar um stöðu hins svonefnda 

menningararfs.  

Takmörkunum munasafnsins í Vesturvör og Sarpsins má skipta í tvennt. Í fyrsta 

lagi skortir samhengi hlutanna sem koma fyrir á þessum tveimur sviðum varðveislunnar. 

Það mætti því leiða líkur að því að varðveislan sé fyrir þá sem vinna með samhengi 

hlutanna, líkt og sérfræðinga, en fyrir aðra sé aðeins um að ræða vitneskju um að eitthvað 

sé til staðar í geymslu. Í öðru lagi gefa „betri“ gripirnir okkur skakka mynd af samfélaginu 

sem áður var. Sá skortur á hinu alþýðlega sem blasir við er í ósamræmi við það sem margir 

                                                           
194 Viðtal. Höfundur við Lilju Árnadóttur, 30. mars 2016. 
195 Sama heimild. 
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Íslendingar máttu sætta sig við í sínu daglega lífi. Menningararfurinn sem varðveittur er 

endurspeglar því oft aðeins brot af sögunni og reynslu þjóðarinnar og því er erfitt að segja 

hann vera samnefnara hennar. 
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4. kafli – Miðlun menningararfs  

 

Grunnsýning Þjóðminjasafnsins – Þjóð verður til 

 

Í lögum er gilda um Þjóðminjasafnið segir meðal annars að því sé ætlað að „stuðla sem 

best að varðveislu íslenskra menningarminja og miðla sögu þjóðarinnar.“196 Stofnunin 

hefur því ekki aðeins fræðilegt vægi heldur einnig gildi fyrir samfélagið. Hvernig safnið 

miðlar þekkingunni hlýtur að endurspeglast í hvernig Íslendingar sjá sig sem þjóð eða 

samfélag. Þeir heimsækja safnið í leit að þekkingu eða til að komast í tæri við fortíðina. 

Munir frá fyrri öldum skapa snertiflöt við fortíðina. Innfæddir fara jafnvel með erlenda 

vini á safnið til að sýna þeim sérstöðu Íslands sem sköpuð er á safninu. Með því 

viðurkenna þeir stofnunina sem stað þar sem fortíðarinnar er minnst og gangast í 

einhverjum skilningi við miðlun hennar.  

Grunnsýning Þjóðminjasafnsins, Þjóð verður til – Menning og samfélag í 1200 ár, 

er stærsta sýning sem sett hefur verið upp hér á landi og jafnframt sú fjölsóttasta. Leitað 

var fanga víða við gerð hennar og unnið með sagnfræðingum, fornleifafræðingum, 

hönnuðum og ráðgjöfum, bæði innlendum sem erlendum. Litið var til þess að nýta nýjustu 

aðferðir við miðlun líkt og stafrænir þættir sýningarinnar gefa til kynna. Sýningargerðin 

tók rúm fjögur ár og endurbætt Þjóðminjasafn opnaði haustið 2004. Þar er markmiðið að 

upplýsa fólk á fjölbreyttan hátt og miðla þeim „menningararfi sem það hýsir.“197 Um 

sýninguna segir meðal annars: 

 

Sýningin [...] er framlag Þjóðminjasafns Íslands til samræðu sem Íslendingar 

þurfa sífellt að eiga við sjálfa sig. Hún er tilraun til að varpa nýju ljósi á fortíð 

Íslendinga með því að sýna menningararfinn sem þjóðminjasafnið varðveitir 

í samhengi sögunnar. Með því að vinna út frá grunnspurningunni Hvernig 

varð þjóð til? Er sjónum beint aftur í tímann allt til landnámsins og gripir frá 

öllum öldum eru settir í samhengi við söguna. Þannig er áþreifanlegri mynd 

brugðið upp af lífi Íslendinga í gegnum aldirnar.198     

 

                                                           
196 Vef. Alþingi, „Lög um Þjóðminjasafn Íslands“. 
197 Vef. Þjóðminjasafn Íslands, „Sýningargerð“. 
198 Þjóð verður til – Menning og samfélag í 1200 ár. Leiðarvísir um grunnsýningu Þjóðminjasafns 

Íslands, bakhlið bókarinnar.  
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Hugmyndin er því að grunnsýningin sé lifandi og breytileg. Með því er átt við að 

sýningargestir geti komist að mismunandi niðurstöðum og gætt er að því að sögutúlkanir 

breytast með tímanum. Einstaklingur af öðru þjóðerni sér til dæmis umfjöllunina með 

öðrum augum en Íslendingur og fær því aðra sýn á hvernig íslenska þjóðin varð til.   

Sérstaðan er enn fremur gerð áþreifanleg „okkur“ (Íslendingum) og „hinum“ 

(erlendum gestum) sem skoða safnið. Áhorfendur tengja meira við það sem hægt er að 

sjá, snerta og skynja. Þessi tenging er meginmunurinn á því sem er til sýnis á safninu og 

þess sem er varðveitt bak við læstar hurðir geymslurýma. Í huga starfsmanna 

Þjóðminjasafnsins („minjavarðanna“) er þó enginn vafi á því að geymslurnar innihalda 

einnig gersemar þjóðarinnar.199 Aðrir gætu þó haldið því fram að það væru 

sýningargripirnir sem bæru þann heiðurstitil; þeir sem þóttu nógu merkilegir til að vera 

minnst á safninu og stillt upp gestum til fróðleiks um gamla tíma.  

Ef litið er til hugmynda Valdimars Tr. Hafstein um menningararf sem „lista“ má 

segja að þegar gripir eru sýndir opinberlega og eru settir fyrir sjónir almennings fái þeir 

ákveðið gildi, líkt og staðirnir eða munirnir sem komast inn á skrá UNESCO yfir 

heimsminjar. Það sem er á listanum eða í safninu fær því augljóslega meira gildi í augum 

gesta (og starfsmanna) en þeir munir sem lúra í geymslum safnsins.200 Sýnileiki og 

samhengi gripanna innan safnsins gerir þeim því kleift að vera táknmyndir fortíðarinnar 

og skipað á bekk með menningararfi Íslands.201  

Að mati Laurajane Smith eru hugtökin „varðveisla“ og „miðlun“ mikilvæg þegar 

menningararfsorðræða gerir hluti eða siði að slíkum verðmætum. Þegar er rætt um að 

varðveita og miðla hlutum fá þeir ákveðið gildi í hugum fólks sem menningarminjar. 

Notkun þeirra á opinberum vettvangi styrkir jafnframt stöðu þeirra, meðal annars vegna 

þeirra „minninga“ sem hlutirnir kalla fram hjá sýningargestum. Innan þessa sviðs er 

safnkostur hluti af stærri heild sem myndar „minni“ okkar um fortíðina.202 

Þjóðminjasafnið á því stóran þátt í að skapa menningararf, enda varðveitir safnið þann arf 

og miðlar honum. 

Á meðal gripa á Þjóð verður til eru askar sem hafa þótt fremur hversdagslegir á 

sínum tíma. Það að þeim sé stillt upp á sýningunni sýnir þó að þeir þykja merkilegir eða 

dæmi um lifnaðarhætti forfeðra okkar. Þetta stafar fyrst og fremst af því að þeim er kippt 

                                                           
199 Valdimar Tr. Hafstein, „Menningararfur“, bls. 314–317. 
200 Valdimar Tr. Hafstein, „Intangible heritage as a list, from masterpiece to representation“, bls. 93–111.  
201 Vef. Þjóðminjasafn Íslands, „Sýningargerð“. 
202 Laurajane Smith, Uses of Heritage, bls. 45–74. 
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úr sínu daglega umhverfi og settir í samhengi við fortíðina á opinberum vettvangi. 

Ólíklegt er að við teljum IKEA-matardisk eða glas efni í menningararf okkar, eða hvað? 

Minningar og áhugi manna breytast með tíð og tíma en þeir þættir leika, eins og áður 

segir, veigamikið hlutverk í mótun menningararfs og þeirra gilda sem við lifum eftir. Það 

sem þykir hversdagslegt og ómerkilegt í dag verður jafnvel orðið að stórmerkum 

menningarverðmætum í komandi framtíð líkt og askar eru í okkar huga í dag.203 Því er 

forvitnilegt að hafa í huga þegar sýningin Þjóð verður til er sótt heim hvaða gripi er þar 

að finna. Fyrir hvað standa þeir? Hverjir notuðu þá og til hvers? Þá fyrst skiljum við 

merkingu þeirra og áttum okkur á hvaða sögu safnið leitast við að segja okkur. Með það 

fyrir augum var grunnsýning Þjóðminjasafn Íslands skoðuð vegna þessarar rannsóknar.  

Þegar á sýninguna er komið sést að sýningarrýmið er á tveimur hæðum. Á þeirri 

neðri byrjar sýningin við landnámsöld og endar á 16. öld. Á efri hæðinni hefst umfjöllunin 

árið 1600 og endar við byrjun 21. aldar. Viðfangsefninu er skipt eftir tímabilum en ekki 

þemum líkt og eldri sýningar og önnur söfn höfðu gert.204 Það er einnig ákveðin nýlunda 

að ekki er rætt um þjóðveldisöldina sem gullaldartímabil eða tímann þegar Íslendingar 

voru undir erlendu valdi sem niðurlægingarskeið.  

Margir fræðimenn, líkt og Már Jónsson og Katla Kjartansdóttir þjóðfræðingur, hafa 

fagnað þessari nálgun ásamt nýstárlegum aðferðum til miðlunar, svo sem röddum 

einstaklinga (karla og kvenna) sem heyra má í „símtölum“ við fortíðina en á sýningunni 

getur fólk tekið upp símtól og hlustað á frásagnir leikara sem túlka fólk frá mismunandi 

tímum.205 Guðni Elísson bókmenntafræðingur var þó ekki hrifinn af símtölunum í grein 

sem birtist árið 2004 og sagði símtölin vera „klisjur“ úr sögunni og að gera hefði mátt 

samtölin áhugaverðari og þar af leiðandi raunverulegri.206 Almenn ánægja var þó með að 

sýningin væri ekki ofhlaðin munum og texta stillt í hóf ásamt því að stafrænir þættir 

sýningarinnar þóttu heppnast vel.207 

Taka má undir áðurnefnda gagnrýni. Sýningin er nýstárleg hvað varðar miðlun og 

framsetningu en hins vegar fær maður það ósjálfrátt á tilfinninguna að safnkosturinn miðli 

fortíðinni í „sparifötunum“. Safnmunirnir eru oft og tíðum fagurfræðilega hentugir á 

                                                           
203 Laurajane Smith, Uses of Heritage, bls. 82–84. 
204 Tímabilin eru sjö: 800–1000, 1000–1200, 1200–1400, 1400–1600, 1600–1800, 1800–1900 og 1900–

2000.  
205 Halda skal því til haga að Már var ekki eins hrifinn af símtölum við fortíðina og Katla og fannst þau 

fremur innihaldslaus. Már Jónsson, „Endurreisn Þjóðminjasafn Íslands = Endurmat á sögunni?“, bls. 164–

165; og Katla Kjartansdóttir, „Þjóðminjasöfn og mótun þjóðernismyndar“, bls. 172. 
206 Guðni Elísson, „„Frægðin hefur ekkert breytt mér.“ Þjóðin, sagan og Þjóðminjasafnið“, bls. 156.  
207 Sjá meðal annars umfjöllun hjá Má Jónssyni, „Endurreisn Þjóðminjasafn Íslands = Endurmat á 

sögunni?“, bls. 163–167. 
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meðan hversdagslegir gripir eru látnir liggja á milli hluta, annaðhvort lítið áberandi eða 

ekki til staðar. Það sama á við um hið „óþægilega“ í sögunni eins og misbeitingu valds 

og ofbeldi en slíku er gefið lítið vægi. Þannig dregur sýningin upp mynd af „glæstri“ 

fortíð þjóðarinnar fyrir áhorfendur.  

Í sjónrýni tímaritsins Sögu, „Þjóð, minjar og safn“, árið 2005 má sjá umfjöllun 

nokkurra fræðimanna um grunnsýninguna. Þar kemur fram ákveðin gagnrýni á suma hluti 

sem að sýningunni snúa ásamt því að rætt er um það sem vel var gert. Már Jónsson tekur 

meðal annars fyrir ákveðin efnisatriði sem honum þykja misgóð og misítarleg. Hann 

nefnir til sögunnar umfjöllun er snýr að réttarfari og refsingum á 17. og 18. öld og bendir 

meðal annars á að hugtök eins og „kynlífsbrot“ séu rangt notuð um barneign utan 

hjónabands. Enn fremur finnst honum lítið fara fyrir endurmati á sögunni sem þó mætti 

ætla að væri til staðar af leiðarvísi sýningarinnar að dæma. Hann tekur þó fram efasemdir 

sínar um hlutverk Þjóðminjasafnsins að endurskoða söguna og bendir á að slíkt gerist á 

öðrum vettvangi.208 Þó má benda á að í stefnu safnsins segir að það eigi að stuðla að 

endurmati á þeim atriðum sem sett eru fram á sýningum þess.209 Már segist hins vegar 

hafa viljað að sýningin kynnti til sögunnar ágreining og umræður fræðimanna um ýmis 

vafamál og undir það skal svo sannarlega tekið hér. Til dæmis má nefna hugmyndir 

dönsku stjórnarinnar um að flytja Íslendinga af landi brott eftir Móðuharðindin. 

Trúverðugleiki heimildanna um þær fyrirætlanir er þó að mati nokkurra sagnfræðinga 

takmarkaður og fátt sem bendir til þess að yfirvöld þess tíma hafi haft slíkt í hyggju.210 

Fornleifafræðingnum Kristjáni Mímissyni finnst vanta upplýsingar um suma gripi, 

til dæmis aldur þeirra eða uppruna, fyrst og fremst vegna þess að safnið er fyrir fleiri en 

erlenda ferðamenn svo sem nemendur eða fræðimenn sem sækja sér fróðleik á 

sýningunni. Líkt og Má finnst Kristjáni votta fyrir yfirvaldsskoðunum í framsetningu 

Þjóðminjasafnsins og að það sé ekki í takt við það sem fræðileg umfjöllun gefur til kynna. 

Nefnir hann þar sérstaklega deilurnar um uppruna Miðhúsasjóðsins. Á sýningunni er 

aldurs sjóðsins ekki getið en deilt hefur verið harkalega um hvort hann sé frá víkingaöld 

eða eftir iðnbyltingu. Tæknikunnátta sem virðist búa að baki gerð eins af gripunum gefur 

til kynna að góssið sé yngra en uppstilling þess skýrir frá.211 

                                                           
208 Már Jónsson, „Endurreisn Þjóðminjasafn Íslands = Endurmat á sögunni?“, bls. 163–167. 
209 Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2011–2014, bls. 12–13. Sjá einnig; Þjóð verður til – 

Menning og samfélag í 1200 ár, bls. 8. 
210 Már Jónsson, „Endurreisn Þjóðminjasafn Íslands = Endurmat á sögunni?“, bls. 163–167. 
211 Kristján Mímisson, „Nýtt og gamalt á Þjóðminjasafni“, bls. 159–162. 
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Guðni hefur sett fram svipaða gagnrýni á notkun gripa á sýningunni og hann tekur 

nokkur dæmi um að sumir munir hafi verið settir upp við „vitlaus“ tímabil, það er að 

listræn hugsun hafi frekar ráðið því hvar hlutunum var komið fyrir. Hann tekur 

sérstaklega fyrir nokkur drykkjarhorn sem stillt er upp í umfjöllun sýningarinnar um 13. 

og 14. öld, þrátt fyrir að það elsta sé frá fyrri hluta 15. aldar og hið yngsta frá 17. öld. 

Guðni telur þetta vera vegna minjaþurrðar frá þessu tímaskeiði Íslandssögunnar, enda sé 

meira varðveitt frá síðari tímum. Hann segir að heppilegra hefði verið að draga eyðurnar 

fram og fjalla á upplýsandi hátt um þær í staðinn fyrir að fylla í eyðurnar með gripum sem 

tæpast geta endurspeglað menningu viðkomandi tíma.212  

Það sem er umdeilt eða ekki viðurkennt í sögu þjóðarinnar er að mati 

þjóðfræðingsins Kötlu Kjartansdóttur látið liggja á milli hluta á sýningunni. Ástæðurnar 

eru meðal annars að Þjóðminjasafnið (og önnur þjóðarsöfn) endurspeglar sjálfsmynd 

þjóðarinnar, eða samtal framleiðanda (safnið), viðtakenda (gestanna) og sjónræns texta 

(miðlunin). Ef aðsókn að safninu er mikil og litlar deilur eru um það hefur því tekist að 

sýna fram á „viðurkennda“ sjálfsmynd sem verður ráðandi í söguskoðun almennings. 

Katla telur þó að grunnsýning Þjóðminjasafnsins brjóti þá yfirvaldshlekki með því að 

leyfa einstaklingunum að svara spurningunni um hvernig þjóð verður til af sjálfsdáðum. 

Á þann hátt að svarið liggi ekki í augum uppi að sýningu lokinni heldur geti safngestir 

sjálfir túlkað og lagt sinn skilning í söguna.213  

Þegar nýjar rannsóknir eða álitamál eru ekki dregin fram, eins og Már og Kristján 

hafa kallað eftir, er möguleikunum til túlkunar fækkað. Áhorfendum er miðlað viðteknum 

söguskoðunum sem koma í veg fyrir að þeir geti komist að sjálfstæðri niðurstöðu um 

hvernig þjóðin hafi orðið til. Spyrja mætti hvernig einstaklingur sem er óupplýstur um 

sögu landsins geti metið „sannleiksgildi“ þeirra upplýsinga sem er að finna á safninu.214 

Það er talsvert snúið að reyna að svara spurningunni um hvernig þjóð verður til þegar 

ekki er gerð tilraun til að kynna til leiks vafaatriði og nýjustu rannsóknir. Það hefði einnig 

verið heppilegra að titill sýningarinnar hefði verið settur fram í formi spurningar en ekki 

sem fullyrðing. Með því hefði skapast betra samband við fortíðina og stóra spurningin 

hefði verið hvort þjóð hafi orðið til, hverjir tilheyri henni og hverjir hafi orðið útundan í 

þeirri sköpun. 

                                                           
212 Guðni Elísson, „„Frægðin hefur ekkert breytt mér““, bls. 159–160. 
213 Katla Kjartansdóttir, „Þjóðminjasöfn og mótun þjóðernismyndar“, bls. 168–174. 
214 Már Jónsson, „Endurreisn Þjóðminjasafn Íslands = Endurmat á sögunni?“, bls. 165–167; og Kristján 

Mímisson, „Nýtt og gamalt á Þjóðminjasafni“, bls. 161–162. 
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Segja má að einstaklingurinn svari ekki spurningunni sjálfur, líkt og sýningin leggur 

til með samtali við gestina, heldur hafi safnið tekið að sér að svara spurningunni með 

framsetningu upplýsinga og uppstillingu gripa. Ómeðvitað missa sýningargestir völdin 

(ef þeir höfðu einhver til að byrja með) á skilningi sínum um það sem fyrir augu ber. 

Íslendingar eiga því ekki eins uppbyggilegar „samræður“við sjálfa sig á sýningunni og 

lagt var upp með í miðlun Þjóðminjasafnsins á efni sínu.215  

 

„Þjóðin og þéttbýlið“ – miðlun Þjóðminjasafns Íslands 

 

Grunnhugmynd sýningarinnar Þjóð verður til er að draga upp skýra mynd af 

menningarsögu Íslendinga með tilliti til þess hvernig þjóðin varð til. Framsetning 

sýningarinnar tekur því mið af þeirri hugmynd, svo og þær margmiðlunarleiðir sem 

notaðar eru til að dýpka skilning gesta á sögunni. Margmiðlunarskjár sýnir til dæmis 

þróun húsagerðar Íslands frá árinu 1500. Enn fremur eru safngripirnir settir í samhengi 

við söguna til að draga upp áþreifanlegri mynd af fortíðinni.216  

Eins og sjá má í gagnrýni Guðna Elísonar eru dæmi um að gripum á sýningunni sé 

stillt upp á tímabilum sem þeir tilheyrðu ekki. Þannig getur verið um að ræða allt að 200 

til 400 ára tímaflakk viðkomandi muna.217 Þessi dæmi eru vægast sagt óheppileg. Með 

þeim er samhengið ekki aðeins „tilbúið“ af sýningarhönnuðum heldur er markvisst verið 

að afvegaleiða þær samræður sem stofnunin vill eiga við einstaklingana sem sækja safnið 

heim. 

Efnistök sýningarinnar eru í tímalínu en einnig má ganga um með það í huga að 

skoða fjóra leiðarþræði. Þeir eru: atvinna og lífskjör, húsakostur og búseta, listir og 

handverk og félagsmenning og tunga. Allt miðar að því að sýningargestir geti komist að 

mismunandi niðurstöðu um þjóðina enda gefa ólíkar leiðir mismunandi niðurstöður. Enn 

fremur fóru sýningarhönnuðir þá leið að draga fram ákveðin einkenni með því að velja 

„lykilgripi“ sem eiga að endurspegla hvert og eitt tímabil.218 Um er að ræða til dæmis 

Þórslíkneskið (800–1000), Valþjófsstaðahurðina (1200–1400), skautbúning Sigurlaugar 

í Ási (1800–1900) og Hvítbláa fánann (1900–2000). Lykilgripirnir eru settir í öndvegi og 

eru í stórum glerskápum. Með þessu er gestum gert ljóst að hér eru á ferðinni merkilegir 

                                                           
215 Þjóð verður til – Menning og samfélag í 1200 ár, bakhlið bókar og bls. 8–9. 
216 Vef. Þjóðminjasafn Íslands, „Grunnhugmynd“, 

http://www.thjodminjasafn.is/syningar/grunnsyningar/grunnhugmynd/. Skoðað 7. apríl 2016. 
217 Guðni Elísson, „„Frægðin hefur ekkert breytt mér““, bls. 159–160. 
218 Þjóð verður til – Menning og samfélag í 1200 ár, bls. 8–9. 
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hlutir; eitthvað sem vert er að staldra við og hugsa um.219 Þó má velta því fyrir sér hvort 

með þessu sé verið að leiða sýningargestinn í ákveðna átt. Með „glerskápnum“ sé verið 

að búa til ákveðna miðju eða eitthvað sem gestir geta miðað við og gengið síðan um rýmið 

með það í huga.  

Mjög afgerandi táknmyndir er því að finna á grunnsýningu Þjóðminjasafnsins sem 

hefur sína kosti og galla. Að mati Patriciu Davison snýst þetta fyrst og fremst um smekk 

manna um hvað geti talist merkilegt og hvað ómerkilegt. Val á milli gripa er óneitanlega 

bæði undirorpið smekk og hugmyndafræðilegum rökum þeirra sem móta sýninguna.220 

Vægi þessara lykilgripa er mikið á sýningunni og segja má að þeir hlutir sem ekki flokkast 

sem lykilgripir séu settir skör lægra en hinir. Þeir blátt áfram týna mikilvægi sínu við 

hliðina á þessari táknrænu uppstillingu.  

Mikilvægi eða tákn gripanna er þó ekki alltaf augljóst. Drykkjarhorn lögréttumanns 

stendur til að mynda fyrir aldirnar 1600–1800. Ólíklegt er að af þessu megi álykta að á 

þessum tíma hafi Íslendingar drukkið mikið og verið duglegir að skera út lagleg 

drykkjarílát. Sagt er um gripinn að hann sé lýsandi dæmi um alþýðlega list á þessum tíma. 

En hvað með manntalið 1703? Einveldi Danakonungs? Einokunarverslunina? Hér er ekki 

gert lítið úr vægi alþýðlegra lista en hafa verður í huga að með því að halda horninu og 

gildum þess á lofti er verið að útiloka ýmsa aðra áhrifamikla þætti úr sögu þjóðarinnar.   

Það sama gildir um tímabilið sem þessi rannsókn nær til en skautbúningnum er stillt 

upp sem lykilgrip þess tíma. Að mati þjóðfræðingsins Karls Aspelund þróaðist sá 

klæðnaður fljótlega yfir í ákveðið tákn „menningarelítunnar“ á Íslandi, þar sem oftast var 

um að ræða heldri konur sem notuðu hann við hátíðleg tækifæri.221 Með þessu er því á 

ákveðinn hátt sleginn tónninn fyrir það sem koma skal í umfjöllun um 19. öldina. Þegar 

gengið er um rými tímabilsins eru mest áberandi „uppstillingarnar“, til dæmis uppsett 

baðstofa þar sem heyra má rímnakveðskap. Fyrir utan „húsið“ liggja síðan öll helstu 

landbúnaðarverkfæri og eldhúsgögn. Stjórnmálin skipa veglegan sess og sérstakt rými er 

undir umfjöllun um Jón Sigurðsson og þróun sjálfstæðisbaráttunnar þar sem nokkrum 

eigum Jóns er stillt upp. Þar rétt við hliðina er uppsettur árabátur (Ingjaldur) þar sem finna 

má umfjöllun um þúsund ára sjósókn Íslendinga, hvorki meira né minna. Svo 

umfangsmikil umfjöllun á einum stað er fremur furðuleg því líkt og segir um fiskveiðar 

                                                           
219 Þjóð verður til – Menning og samfélag í 1200 ár, bls. 12–15. 
220 Patricia Davison, Heritage, Museums and Gallaries, bls. 184–194. 
221 Karl Aspelund, „Breytileg merking menningararfs“, bls. 81–91. 
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Íslands hafa þær verið stundaðar frá landnámi. Heppilegra hefði verið fjalla um sjóveiðar 

hér á landi á öllum stigum sýningarinnar í stað þess að þær skjóti upp kollinum í lokin.  

Einnig er vert að benda á gagnrýni Guðna Elíssonar sem segir réttilega að þáttur 

sjósóknar blikni við hliðina á frásögnum af hetjudáðum áhafnar Hannesar Hafsteins sem 

sigldi bátnum Ingjaldi til móts við breskan togara sem staðinn var að ólöglegum veiðum. 

Það fór þó ekki betur en svo að Ingjaldi var sökkt ásamt því að þrír áhafnarmeðlimir 

drukknuðu.222 Með þessari frásögn er athygli áhorfenda náð en þróun fiskveiða og 

skipasmíða ásamt áhrifum þeirra á samfélagið bliknar í samanburði við svo áhugaverða 

sögu ásamt því að „aðalpersónan“ (Hannes) tengist óneitanlega sjálfstæðisbaráttu 

þjóðarinnar. Segja má að það sem stendur upp úr hér sé stöðug viðleitni til frelsis og 

andstaða Íslendinga við „kúgun“ erlendra þjóða.   

Framsetningu 19. aldar má enn fremur sjá í útskýringum á fatnaði kvenna, svo sem 

upphlutum og peysufötum, umfjöllun um samgöngur, myndun þéttbýlis, menntun og 

menningu, bústaðaskipti og fleira tengt tímabilinu. Það sem vakti þó helst athygli mína 

var að tveimur stórum glerskápum er stillt upp hlið við hlið, fullir af heimilisgripum. 

Munurinn á skápunum er sá að einn stendur fyrir alþýðlegt heimili og annar fyrir það 

borgaralega en eins og sást á efnismenningu borgfirsku dánarbúanna var þessi munur ekki 

alltaf fyrir hendi. Munurinn á milli efnaminni bænda og þeirra efnameiri var þvert á móti 

oft lítill þegar kom að eigum fólksins. Svipað var uppi á teningnum í rannsókn Christinu 

Folke Ax á menningarmun milli bænda á Íslandi í lok 18. aldar. Munurinn lá ekki ávallt 

í efnahagslegum eða stjórnmálalegum sjónarmiðum, líkt og gefið er í skyn með 

glerskápunum tveimur á Þjóðminjasafninu. Bændur gátu verið fjölbreyttir menningarlega 

séð og þau sjónarmið sem oftast hafa verið notuð til samfélagslegrar aðgreiningar léku 

ekki endilega aðalhlutverk við rekstur heimila.223 

Framsetning á efnislegum gæðum heimilanna á sýningu Þjóðminjasafnsins er því 

nokkuð villandi og gefur of svarthvíta mynd af þeim veruleika sem þessi rannsókn hefur 

beinst að. Alþýðleg heimili voru sannarlega ekki hlaðin kjörgripum en þau gátu engu að 

síður átt muni sem oftast tilheyrðu fólki á hærra efnahagslegu stigi. Sömu sögu er að sega 

um heimili þeirra ríku; þau höfðu oft yfir að ráða hversdagslegum hlutum sem voru hluti 

af efnismenningu hinna fátæku.  

                                                           
222 Frásögnin fjallar um hetjudáð Hannesar Hafstein (og áhafnar) þegar átti að handtaka breskan skipstjóra 

fyrir ólöglegar veiðar í Dýrafirði. Togaramenn sökktu bátnum svo þrír létu lífið. Að mati Guðna stendur 

báturinn einnig fyrir hetjudáð og sjálfstæðisbaráttu Íslendinga, sérstaklega með tilliti til þátt Hannesar. Sjá 

Guðni Elísson, „„Frægðin hefur ekkert breytt mér““, bls. 162–163. 
223 Christina Folke Ax, „Menningarmunur á Íslandi í lok 18. aldar“, bls. 63–75. 
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Ef við rýnum í helstu einkenni 19. aldar, sé litið til uppstillingar Þjóðminjasafnsins, 

eru þau stjórnmál/sjálfstæðisbaráttan, borgaraleg viðhorf (þéttbýli), þjóðmenning 

(sveitin) og sjómennska. Að mati Guðna Elíssonar eru þessir þættir ákveðin upphafning 

á tímabilinu sem koma fram á þrjá vegu: „Fulltrúi borgaramenningarinnar“ (Jón 

Sigurðsson), „þjóðmenningin“ (húslestur í baðstofunni) og „frelsisfleytan Ingjaldur“ 

(Hannes Hafstein og sjómennska) eru ákaflega rómantísk framsetning á tímabilinu. 

Ýmislegt er látið liggja á milli hluta hvað varðar raunveruleikann og nýlegar rannsóknir 

sem tengjast umfjöllun um þessa þætti er hvergi að finna.224 

Lítið er velt upp hve íhaldssamar frelsishugmyndir sjálfstæðisbaráttunnar voru. Til 

dæmis voru hugmyndir Jóns Sigurðssonar ekki innblásnar af lýðveldishugsun heldur voru 

kröfur hans miðaðar að fullveldi undir dönskum konungi. Guðmundur Hálfdanarson telur 

í bók sinni Íslenska þjóðríkið að upphaf lýðræðisþróunar á Íslandi hafi verið fremur 

ólýðræðisleg. Stjórnmálin snerust um sameiningu frekar en baráttu eða skoðunarskipti 

andstæðra fylkinga, frjálslyndra og íhaldssamra, líkt og raunin var til dæmis í Danmörku. 

Óeining ríkti um efnahags- og atvinnumál en sú togstreita fellur í skuggann af 

sjálfstæðisbaráttunni á sýningunni í Þjóðminjasafni Íslands. Guðmundur heldur því fram 

að það hafi frekar verið byggt á íslenskum hefðum og félagslegum veruleika 

yfirstéttarinnar sem myndaði valdakjarnann í bændasamfélaginu og stóð fyrir það sem 

nefnt hefur verið „þjóðernissinnað íhald“. Völd bændastéttarinnar komu til dæmis í veg 

fyrir að frelsishugmyndir danskra stjórnvalda næðu fram að ganga við endurskoðun 

vinnulöggjafar landsins árið 1861. Mikilvægara þótti að tryggja bændum vinnuafl en veita 

vinnufólki frelsi til eigin ákvarðana.225 Þessi íhaldssemi bændasamfélagsins fær lítið vægi 

í miðlun sýningarinnar á Þjóðminjasafninu. Þar gætir jafnvel ákveðinnar 

„rómantíseringar“ á landbúnaðinum með til dæmis kveðskapnum og upplestrinum í 

baðstofunni.  

Hvað varðar þjóðmenninguna er látið í veðri vaka að mikill munur hafi verið á sveit 

og þéttbýli, það er að borgaralegra áhrifa hafi gætt mun meira á heimilum í þéttbýli en í 

sveitum. Þetta sést glögglega í uppstillingu baðstofunnar en þar ber að líta húsakynni 

baðstofuloftsins ásamt fjölda gripa tengdum landbúnaði og heimilishaldi, sem oft eru 

mjög frumstæðir miðað við borgaralegu hlutina. Sá munur sem hér er dreginn fram er þó 

alls ekki augljós í umfjölluninni um dánarbúin hér á undan.  

                                                           
224 Guðni Elísson, „„Frægðin hefur ekkert breytt mér““, bls. 162. 
225 Guðmundur Hálfdanarson, Íslenska þjóðríkið, bls. 52–53 og 64. 
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Líkindin á milli byggðakjarna og sveitar eru einnig á öðrum sviðum eins og í verka- 

og hlutverkaskipan á milli kynjanna að mati Sigurðar Gylfa Magnússonar sagnfræðings. 

Í umfjöllun hans í Sögu um kynjahlutverk á 19. og 20. öld segir meðal annars að þegar 

skoðuð er saga kynjanna sjáist lítill munur á dreifbýli og þéttbýli. Til að mynda telur 

Sigurður að þátttaka kvenna í almennu þjóðlífi hafi verið meiri en áður var talið. Hann 

skýrir það meðal annars með því að nánast hafi verið útilokað fyrir alþýðufólk að 

framfylgja mýtunni um konur, sem snerist um fyrirmyndarhúsfrúna sem rækti skyldur 

sínar innandyra. Viðhorf bændasamfélagsins bauð ekki upp á slíkt, því það gat skipt 

sköpum að hver og einn tæki til hendinni við dagleg störf heimilisins án tillits til kyns eða 

aldurs. Slíkt viðhorf hafi ríkt bæði í kaupstöðum og sveitum landsins.226  

Segja má að þessi framsetning á sýningu Þjóðminjasafnsins sé dæmi um 

„yfirvaldsskoðun“ líkt og Már Jónsson og Kristján Mímisson hafa sagt.227 Með henni 

heldur safnið uppi ákveðinni söguskoðun með upphafningu yfirstéttarviðhorfa á kostnað 

annarra þátta þjóðlífsins. Til dæmis er engin almennileg umfjöllun um hve mikilli 

andstöðu þéttbýlismyndun mætti hér á landi allt fram á 20. öld.228 Þegar gengið er um 

„19. öldina“ verður maður ekki áskynja þess mikla ágreinings eða átaka sem áttu sér stað 

við búferlaflutningana og vegna þeirra breytinga sem minnkandi völd bændastéttarinnar 

hafði í för með sér. Heldur mætti ætla að þetta hefði verið eðlileg og átakalaus þróun á 

sínum tíma. Þessum deilum eða viðhorfsbreytingum hefði auðveldlega verið hægt að 

koma í orð með umfjöllun um myndun og stækkun bæja og kaupstaða. Líklegt má telja 

að íhaldssemi á borð við þessa hafi verið álitin óþægileg eða neikvæð í sögu þjóðarinnar 

og því látin liggja á milli hluta á sýningunni. 

Annað dæmi um viðlíkan ama eru Vesturfaraferðirnar sem voru gífurlega stór hluti 

af lífi Íslendinga í lok 19. aldar. Talið er að allt að 20 þúsund Íslendingar hafi flutt frá 

landinu á síðustu þremur áratugum aldarinnar sem samsvarar um 27% þjóðarinnar. Þetta 

snerti þó ekki aðeins þá sem fluttu í burtu. Til dæmis sundruðust fjölskyldur og þeir sem 

eftir urðu þekktu einstaklinga eða sáu á eftir ættingjum sem sáu sig knúna til að fara af 

landi brott vegna efnahagskreppu á þessum tíma.229 Það er því vægast sagt skrítið að til 

                                                           
226 Sigurður Gylfi Magnússon, „Kynjasögur á 19. og 20. öld? Hlutverkaskipan í íslensku samfélagi“, bls. 

167–168. 
227 Kristján Mímisson, „Nýtt og gamalt í Þjóðminjasafni“, bls. 159–162; og Már Jónsson, „Endurreisn 

Þjóðminjasafns = Endurmat á sögunni?“, bls. 163–169. 
228 Til dæmis Gísli Ágúst Gunnlaugsson, Family and Household in Iceland 1801–1930, bls. 32–41. Sjá 

einnig; Guðmundur Hálfdanarson, „Íslensk þjóðfélagsþróun á 19. öld“, bls. 9–58; og Sigurður Gylfi 

Magnússon, Menntun, ást og sorg, bls. 87–164. 
229 Davíð Ólafsson og Sigurður Gylfi Magnússon, Burt og meir en bæjarleið, bls. 51–52. 
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merkis um þessa flutninga sé á sýningunni aðeins nokkurra blaðsíðna, harðspjalda bók 

sem höfð er ofan í hólfi á bak við stól eða sessu. Hér er stærstu þjóðflutningum landsins 

og ástæðum þeirra nánast sópað undir teppið (stólinn)! 

Á 19. öldinni mættust „gamli“ og „nýi“ tíminn. Landbúnaðarsamfélagið sem var 

íhaldssamt lenti í efnahagslegum þrengingum með mikilli fólksfjölgun um og eftir miðbik 

aldarinnar. Þessu fylgdi flutningur úr sveitum og til sjávarsíðunnar (og útlanda) sem segja 

má að hafi boðað nýja tíma í íslensku samfélagi. Völd bænda minnkuðu og millistéttin 

fékk aukið vægi.230 Þróun þessari eru ekki gerð bein skil á sýningunni en skynja má 

muninn sem dreginn er upp með framsetningu efnislegra gripa og þeirrar upphafningu 

sem gætir í umfjöllun safnsins um 19. öld.  

Heiti tímabilsins, „Þjóðin og þéttbýlið“, er líka enn eitt dæmið um þá línu sem 

dregin er á milli sveitar og borgar. Athyglisverðast við titilinn er þó hvernig „þjóðinni“ 

er stillt upp gegn „þéttbýlinu“. Hann mætti skilja sem svo að þjóðin hafi verið sveitin og 

þéttbýlið hafi verið klofningur frá því sem þjóðlegt var eða þeirri þjóðmenningu sem við 

sjáum í baðstofunni sem sveipuð er rómantískum blæ.  

Efnismenningin er því hér notuð til að draga mörk á milli þess gamla og nýja. Eins 

og við sáum í dánarbúunum hér framar í ritgerðinni var þessi „augljósi“ munur þó ekki 

alltaf til staðar. Fátækir bændur og vinnumenn gátu átt ýmislegt af fínum munum svo sem 

fatnað, silfur, stundaklukkur, úr, bækur og fleira í þeim dúr. Hér er því spurt: má finna 

sömu þætti efnismenningar á grunnsýningu Þjóðminjasafnsins og komu fram í borgfirsku 

dánarbúunum?     

   

Samanburður á dánarbúum og miðlun 

 

Eins og kom upp úr krafsinu í Vesturvör hefur Þjóðminjasafnið ekki margar bækur í sinni 

vörslu. Þær fáu bækur sem þó eru til eru sýndar á safninu. Þar má sjá til dæmis 

sálmabækur og hugvekjur í glerkassa ásamt smávægilegri umfjöllun um þær. Í 

dánarbúunum eru bækur hins vegar mjög fyrirferðarmiklar og flest búin áttu bækur af 

einhverju tagi. Trúarlegar bækur eru þar vissulega fyrirferðarmiklar en vægi eða magn 

þeirra minnkar eftir því sem á líður 19. öldina. Reynt er að fylla upp í þessa eyðu í 

safnkosti Þjóðminjasafnsins með því að gera húslestrum, sem víða voru stundaðir, góð 

skil á baðstofulofti tímabilsins. Þar er rímnakveðskap gert hátt undir höfði og skýringar á 

                                                           
230 Sjá meðal annars, Guðmundur Hálfdanarson, „Íslensk þjóðfélagsþróun á 19. öld“, bls. 9–58; og 

Guðmundur Jónsson, Vinnuhjú á 19. öld, bls. 65–66. 
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upplestri Íslendinga þegar vinnudegi lauk eða á meðan vinnu stóð að vetri til settar fram. 

Segja má að þessi þáttur sé fremur stór í miðlun sýningarinnar, það er að Íslendingar hafi 

verið iðnir við lestur og útgáfu bóka og tímarita og það sé hluti af þjóðmenningunni. 

Ástæðurnar fyrir þeirri háu læsistíðni sem hér var eru ekki beint augljósar í miðlun 

safnsins. Þó má skynja að þessi athöfn (upplesturinn) hafi verið afþreying; lítið hafi verið 

við að vera í samfélaginu á þessum tíma og með þessu hafi fólk stytt sér stundir. Bókaeign 

og upplestur Íslendinga hefur þó einnig verið tengd við húsagerð. Í gömlu bæjunum var 

baðstofan aðalíverustaður fólks og innan hennar var fremur lesið upp fyrir aðra en sjálfan 

sig en það breyttist síðar þegar svefnherbergjum fjölgaði.231 Sigurður Gylfi Magnússon 

tengir aftur á móti læsi Íslendinga við tilfinningar í bók sinni Menntun, ást og sorg og 

telur að stöðugur ótti við dauðann hafi fengið fólk til að flýja hversdagsleikann með því 

að sækja í ímyndaðan heim sagna.232  

Á sýningunni er því hins vegar lítið velt upp hvernig áhugi Íslendinga á lestri hafi 

komið til. Notast er við það sem „almennt er talið“ (yfirvaldsskoðun) þar sem ekki rúmast 

aðrar kenningar fræðimanna um orsakir þeirra afleiðinga sem sýndar eru í 

grunnsýningunni. Upplýsandi hefði verið fyrir til dæmis erlenda sýningargesti að setja 

fram fróðleik eða vangaveltur um hvers vegna tíðni læsis var eins há og raun bar vitni, 

því lestur var ekki einungis afþreying heldur líka leið alþýðunnar til að mennta sig. Slíkt 

mætti miklu mótlæti frá stórum hluta bændastéttarinnar sem aftur undirstrikar þá 

togstreitu sem var í samfélaginu á þessum tíma.233 

Hversdagsleg föt, sérstaklega karlmannsföt, vantar tilfinnanlega á sýninguna en svo 

virðist sem þau hafi ekki varðveist eða skilað sér til safnsins.234 Föt eru til sýnis en aðeins 

kvenmannsföt og þá sérstaklega þjóðbúningurinn. Lykilgripur tímabilsins er eins og áður 

hefur komið fram skautbúningur Sigurlaugar í Ási ásamt því að upphlutum, faldbúningum 

og peysufötum eru gerð skil annars staðar í rýminu. Í dánarbúsuppskriftunum kemur fram 

að vel efnaðar konur voru fremur vel tilhafðar og áttu margs konar upphluti með jafnvel 

silfri og útsaumi. Það verður þó að teljast ólíklegt að allar konur hafi haft efni á að koma 

sér upp betri faldbúningum eða skautbúningum sem þóttu aðeins á færi heldri kvenna.235 

Í aðeins þremur dánarbúum mátti finna vísbendingar um slíkan fatnað, svo sem 

                                                           
231 Loftur Guttormsson, „Lestrarhættir og bókmenning“, bls. 208–210. 
232 Sigurður Gylfi Magnússon, Menntun, ást og sorg, bls. 170–179. 
233 Sjá meðal annars: Loftur Guttormsson, „Lestrarhættir og bókmenning“, bls. 198–208; og Sigurður 

Gylfi Magnússon, Menntun, ást og sorg, bls. 170–179. 
234 Viðtal. Höfundur við Lilju Árnadóttur, 4. apríl 2016.  
235 Karl Aspelund, „Breytileg merking menningararfs“, bls. 81–91. 



74 
 

stokkabelti og fald með öllu tilheyrandi. Á sýningunni hefði verið hægt að draga fram 

þennan fataskort á upplýsandi hátt í stað þess að upphefja fínni klæðnað kvenna á kostnað 

hins hversdagslega. Óneitanlega spyrja gestir sig einnig þeirrar spurningar hverju 

karlmenn hafi klæðst, sérstaklega vegna þeirrar miklu áherslu sem lögð er á klæðnað eða 

þjóðbúning kvenna á meðan föt karla eru ekki til staðar. 

Rúmfatnaður er líka fátæklegur þótt hann hafi verið til að einhverju leyti í öllum 

dánarbúunum sem skoðuð voru, til dæmis brekán, rekkjuvoð, koddar, yfir- og undirsæng 

og fleira. Á sýningunni má sjá uppbúin rúm í baðstofu með ábreiðu (brekáni) og koddum 

en engar frekari skýringar er að finna um notkun eða gerð þeirra, þar sem samhengi þeirra 

í baðstofunni er nokkuð ljóst. Hins vegar má sjá ábreiður eða teppi, handofin og mjög 

skrautleg, hengd upp til marks um handverk tímabilsins. Ólíklegt er að slíkur rúmfatnaður 

hafi verið til á hverju heimili heldur fremur á færi þeirra efnameiri og þeirra er kunnu til 

verka. 

Nálægt skreyttu ábreiðunum sem hanga uppi er að finna fjöldann allan af alls kyns 

hirslum sem eru fagurlega skreyttar og útskornar. Lítið sem ekkert bendir til þess í 

dánarbúsuppskriftunum að kistur, koffort, kistlar, ljárar og fleira hafi verið útskorið eða 

skreytt með myndum og litum. Hér er því nokkuð listræn mynd dregin upp af hirslueign 

Íslendinga á tímabilinu en engar upplýsingar er að finna um notagildi þeirra. 

Fagurfræðilega séð kemur þessi handverkslist vel út og trúlega hefur þeim sem settu 

sýninguna upp ekki þótt ýkja spennandi að skoða óskreyttar hirslur. Slíkt kynni þó að 

hafa verið skynsamlegt í ljósi þess sem uppskriftabækurnar gefa til kynna.  

Til hliðar við baðstofuloftið er fjöldinn allur af búsgögnum sem rímar ágætlega við 

það sem kemur fyrir í dánarbúunum; pottar, fötur, trog, strokkar, askar, malkvörn og fleiri 

gripir sem notaðir voru til matargerðar. Segja má að þarna sé ákveðinn þverskurður af 

eldhúshlutum íslenskra heimila þótt vissulega hafi sumir hlutir ekki verið algengir í 

dánarbúunum eins og til dæmis skyrmeis og brauðmót. Vegna samanburðarins á 

borgaralegum og alþýðlegum heimilum í glerskápunum tveimur fær maður þó á 

tilfinninguna að eldhúsáhöldin hafi einungis verið bundin við sveitirnar. Það stafar 

sennilega af því að þeim er stillt upp við baðstofuna, sem er í raun andstæðan við þéttbýli 

og borgaraleg viðhorf. Hér sannast að samhengi gripanna hefur mikil áhrif á hvernig 

gestir túlka safnkostinn.  

Segja má að stóru glerskáparnir sýni hluti í flokknum aðrir gripir, sérstaklega hvað 

varðar borðbúnað og fínni muni. Skápur alþýðuheimilisins er fremur fábrotinn og þar er 

að finna fremur „frumstæða“ gripi í samanburði við hinn skápinn; trésmíðuð matarílát 



75 
 

svo sem aska og skeiðar, járnketil, dýrabein sem notuð voru sem leikföng og fleira. Í 

skápnum sem sýnir borgaralegt heimili má aftur á móti sjá marga betri hluti eins og 

silfurskeiðar, sósukönnu, kaffikönnu, klukku, dúkkur, spil og margt fleira. Hér er því 

gerður greinarmunur borgaralegu heimili og öðrum en eins og áður segir er slíkur 

samanburður hæpinn. Eins og dánarbúsuppskriftirnar sýna áttu fátækir bændur jafnvel 

silfurskeiðar, kaffikatla og kvarnir, klukkur og aðra verðmæta gripi. Þetta varð algengara 

þegar leið á öldina og nær dró aldamótunum 1900. Þessi rannsókn byggir aðeins á 

einstaklingum sem voru annaðhvort undir eða vel yfir meðalbúi á svæðinu en þó má 

álykta að meðalbúin hafi haft yfir að ráða þónokkrum betri munum. Það er því nokkuð 

sérstakt að draga svo skýr mörk á milli þess borgaralega og alþýðlega, sérstaklega þar 

sem þetta blandaðist saman þegar leið á tímabilið.  

Einnig má líta á glerskápana sem tákn fyrir skilin milli heimila í sveit og kaupstað. 

Slík uppstilling er að mörgu leyti vafasöm meðal annars vegna þess að betri borgarar 

þéttbýlisins voru ekki þeir einu sem höfðu yfir að ráða kjörgripum. Hrefna Róbertsdóttir 

telur til að mynda að vel stæðir bændur hafi oft og tíðum haldið mjög borgaraleg heimili 

sé litið til innkaupa þeirra í lok 18. aldar. Tilbúinn fatnaður, silkiklútar, speglar, 

gullþræðir, þurrkaðir ávextir, möndlur, kökur og svo framvegis hafi verið hluti af 

sérpöntun verslunarinnar árið 1784.236  

Dánarbúsuppskriftirnar gefa svipaða mynd; sterkefnaðir bændur áttu marga 

borgaralega muni en þeir verr settu áttu þó einnig eitthvað af slíkum munaði. Mörkin voru 

því ekki eins skýr og gefið er í skyn með framsetningu glerskápanna tveggja. Sýning 

amboðanna kemur heim og saman við þau landbúnaðar- og smíðaverkfæri er fyrir koma 

í dánarbúunum en þau er að finna við hliðin á baðstofuloftinu þar sem þau hanga uppi eða 

liggja upp við „húsið“. Til hliðar er spjald þar sem þau eru nafngreind en ekki er sagt til 

hvers þau voru notuð. Orf, hrífa, ljár, meisar, mykjukláfar, reka, páll, hamar, smíðatöng, 

smiðjubelgur, blístra og margt fleira má finna þar og líkt og eldhúsáhöldin gefa verkfærin 

ágætis mynd af því sem notað var.  

Hér verður því að taka undir með Kristjáni Mímissyni sem þykir vanta upplýsingar 

um ýmsa gripi gestum til glöggvunar.237 Spyrja má hverju gestir séu nær þegar áhöldin 

eru skoðuð. Þeim er vissulega stillt upp en mismunandi notagildi þeirra skilar sér ekki, 

sérstaklega ekki til þeirra sem ekki hafa alist upp eða farið í sveit, svo ekki sé talað um 

                                                           
236 Hrefna Róbertsdóttir, „Munaðarvara og matarmenning“, bls. 109–111. 
237 Kristján Mímisson, „Nýtt og gamalt á Þjóðminjasafni“, bls. 159. 
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fólk frá öðrum löndum. Hér gæti jafnvel stutt leikið myndband af eldri heyskaparháttum 

og landbúnaðarstörfum verið mjög upplýsandi. 

Reiðtygin blandast að einhverju leyti saman við verkfæri á sýningunni, svo sem 

klyfberar, bandbeisli og reipi. Hnökkum og söðli er síðan komið fyrir hjá umfjöllun um 

samgöngur enda voru hestar þarfasti þjónninn á þessum tíma. Þess má geta að þegar ég 

fór á sýninguna vantaði nokkra söðla þar sem þeir höfðu verið lánaðir til annarrar sýningar 

að sögn starfsmanns safnsins.  

Laus viður og fasteignir er flokkur sem erfitt er að koma fyrir á sýningu af þessu 

tagi, enda er rými takmarkað og efnistök sömuleiðis. Þó er töluvert af útskornum og 

skreyttum rúmfjölum á sýningunni líkt og í Vesturvör. Fjalirnar eru til sýnis hjá hirslunum 

og ábreiðunum til marks um listgripi. Hér skortir einnig upplýsingar og samhengi vantar 

þar sem „upprunaleg“ notkun hlutanna er ekki skýrð. Innanstokksmunir og gerð 

baðstofuloftsins eru síðan ákveðin tilraun til að sýna húsakynni landans en á öðrum stað 

á sýningunni er einnig að finna stafræna umfjöllun um íslenska húsagerð. 

Í upphafi þessa kafla var spurt fyrir hvað sýningargripirnir standa, hverjir notuðu 

þá og til hvers, í þeim tilgangi að skilja merkingu þeirra og þá sögu sem safnið segir. Eins 

og hér hefur verið rætt er ljóst að eigendur safngripanna voru í flestum tilfellum vel stæðir, 

líkt og Sigurlaug í Ási. Gripirnir eru margir hverjir notaðir í fagurfræðilegum tilgangi sem 

verður til þess að hið hversdagslega fær ekki sinn sess. Upphafning þjóðmenningar 

(sveitin), stjórnmála (borgaraleg viðhorf) og sjávarútvegs er enn fremur ekki í nógu 

miklum tengslum við nýjar rannsóknir eða tilgátur fræðimanna. Frekar er farin sú leið að 

varpa upp svart-hvítri mynd af reynsluheimi tímabilsins með því að nota yfirvaldsskoðun 

í stað hræringa í rannsóknum á sviði til dæmis fornleifafræði og sagnfræði. Vegna þessa 

má telja að það styttist í að Þjóðminjasafni Íslands verði lokað vegna endurnýjunar líkt 

og um aldamótin 2000. Sögutúlkanir breytast stöðugt og ef ekki er gerð tilraun til að skýra 

frá sem flestum sjónarhornum á söguna stefnir fljótlega í það að nálgun safnsins gengur 

úr gildi.    
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Niðurstöður 

 

Í þessari ritgerð hefur verið litið til hugmynda Laurajane Smith og Valdimars Tr. 

Hafsteins um menningararf sem skapaða orðræðu. Ákveðin notkun hugtaka eins og 

„varðveisla“ og „miðlun“ leikur þar stórt hlutverk eins og hefur komið fram. Hér hefur 

því verið haldið fram að það sem er einungis varðveitt í geymslum munasafna sé efniviður 

í „fullskapaðan“ menningararf. Hann verður ekki til fyrr en miðlunin, hvar sem hana er 

að finna, setur munina í ákveðið samhengi. Uppstilling á opinberum vettvangi, eins og á 

grunnsýningu Þjóðminjasafnsins gefur hlutum nýtt og aukið vægi. Þar hefur verið skapað 

opinbert rými sem byggir á orðspori safnsins og stöðu þess innan hinnar þjóðernissinnuðu 

orðræðu, þar sem fortíðarinnar er minnst með viðeigandi hætti. Um leið er safnkosturinn 

festur í sessi sem hinn eini og rétti menningararfur.  

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða efnismenningu á fyrri tíð með því að 

taka til rannsóknar dánarbú frá 19. öld. Þar fékkst tækifæri til að skoða þann efnisheim 

sem var hluti af daglegu umhverfi fólks frá tímabilinu og meta merkingu hans og þýðingu. 

Rannsóknin gaf einnig færi á að bera saman varðveitta muni og miðlun þeirra innan 

Þjóðminjasafns Íslands. Með þeim hætti opnaðist sá möguleiki að meta raunverulega 

stöðu „menningararfsins“ eins og honum er hampað á einu af höfuðsafni landsins. Spurt 

var hvaðan kom hann og hver voru tengsl hans við fortíðina.  

Reifaðar voru hugmyndir fræðimanna eins og Guðmundar Hálfdanarsonar, Hrefnu 

Róbertsdóttur, Más Jónssonar og Sigurðar Gylfa Magnússonar en öll hafa þau tjáð sig um 

stöðu 19. aldar samfélagsins og hvaða breytingum það hafi tekið. Gengið er út frá því í 

þessari ritgerð að samfélagið hafi breyst hægt og bítandi, enda leiðir skoðunin á 

efnisheiminum það í ljós. Að um hafi verið að ræða hægfara þróun landbúnaðarsamfélags 

sem tók breytingum á vissum sviðum mannlífsins sem endurspeglast meðal annars í 

efnismenningu tímabilsins. Hér á eftir eru helstu niðurstöður dregnar fram og greindar út 

frá þeim þrem atriðum sem teflt var saman í rannsókninni; efnismenningu, varðveislu og 

miðlun. 

Sú efnismenning sem birtist í borgfirsku dánarbúunum á tímabilunum 1831–1864 

og 1865–1900 gefur til kynna ákveðna þróun í efnislegum gæðum fólks. Engin umskipti 

er að sjá á ofanverðri öldinni eins og vinsælt er að halda fram en aftur á móti má skynja 

hægfara breytingar. Þetta sést glögglega á þeim óverulega mun sem er á tímabilunum 

tveimur sem skoðuð voru. Helst er um að ræða fjölgun kjörgripa og dreifingu þeirra á 

einstaklinga sem bjuggu við ólíkan efnahag á síðara skeiði rannsóknarinnar miðað við 
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það fyrra. Í grunninn breyttust eigur fólksins þó lítið og í öllum dánarbúunum má finna 

sömu eldhúsgögn, verkfæri, reiðtygi og fatnað af ýmsu tagi. Efnismenningin var því í 

stórum dráttum sú sama hjá öllum. Flest dánarbúin frá þeim 70 árum sem undir voru áttu 

til að mynda orf, ljá, potta, aska, trog, strokka, klæðispeysur, hatta, brekán og bækur.  

Samfélagsbreytingar höfðu þó áhrif á eigur fólks líkt og Anna Lísa Rúnarsdóttir 

fjallar um í skýrslu sinni um efnismenningu torfbæjanna.238 Framfarir í landbúnaði leiddu 

til aukinnar fjölbreytni í flokki amboða. Verkfæri á borð við skoskan ljá (grasljá), 

færikvíar og taðvélar skjóta upp kollinum á síðara tímabilinu enda komu þessar nýjungar 

fram á því skeiði.239 Færa mætti rök fyrir að aukið aðgengi manna að verslun, bætt lífskjör 

og vaxandi áhrif borgaralegra viðhorfa hafi átt sinn þátt í þessari þróun efnismenningar. 

Fjölgun afbragðshluta eins og húsgagna, kaffiáhalda og borðbúnaðar á síðara tímabilinu 

ber vott um slíkt. Þó vekur athygli með tilliti til þeirra stakkaskipta sem urðu á 

útgáfustarfsemi hér á landi á 19. öld að ekki um að ræða verulegar breytingar á bókaeign 

Borgfirðinganna á milli tímabila. Hlutfallið milli trúarlegra og veraldlegra bókatitla 

virðist ekki breytast eins mikið og ætla mætti. Segja má að þessi þróun endurspegli hve 

hægfara samfélagsbreytingarnar voru á þessum tíma. 

Í rannsókninni voru aðeins til athugunar dánarbú sem voru undir og yfir meðallagi 

hvað varðar efnahagslega stöðu. Gert var ráð fyrir því í upphafi að mörkin á milli slíkra 

búa væru skýr en annað kom á daginn. Fátækir einstaklingar gátu skilið eftir sig til dæmis 

silfur, fínan klæðnað og verðmæt verkfæri eða reiðtygi. Í því má greina ákveðna viðleitni 

þeirra fátæku til að hefja sig upp í samfélaginu og þess konar tilburði má einnig sjá í 

rannsóknum til dæmis Helgu Hlínar Bjarnadóttur á munaði í eigu Húnvetninga og Hrefnu 

Róbertsdóttur á munaðarvöru og matarmenningu í lok 18. aldar.240 Í 

dánarbúsuppskriftunum kemur einnig í ljós að ríkir sem fátækir áttu í stórum dráttum 

sömu verkfæri og búsgögn, þó vissulega ekki í sama magni. Það sem skilur þessa hópa 

fyrst og fremst að er eign á bústofni og jarðnæði, enda er ljóst að mestu auðæfin voru 

fólgin í bújörðum og þeim verðmætum sem bústofninn skilaði til heimilanna.  

Hvað varðar varðveislu efnismenningar dánarbúanna má segja að hún endurspeglist 

að einhverju leyti í því sem geymt er í geymslu Þjóðminjasafnsins í Vesturvör. Ber þá 

helst að nefna búsgögn, verkfæri, reiðtygi og lausan við líkt og rúmfjalir. Það verður þó 

                                                           
238 Anna Lísa Rúnarsdóttir, Á tímum torfbæja, híbýlahættir og efnismenning í íslenska torfbænum frá 

1850. 
239 Bjarni Guðmundsson, Íslenskir sláttuhættir, bls. 63–95. 
240 Lbs.– Hbs. Helga Hlín Bjarnardóttir, „Þarflegir hlutir og þarflitlir“, bls. 86–88. Sjá einnig: Hrefna 

Róbertsdóttir, „Munaðarvara og matarmenning“.  
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að vekja athygli á að myndin sem fæst við samanburð á dánarbúunum og varðveittum 

munum í Þjóðminjasafninu eru sláandi ólíkir. Í heimsókn minni til Vesturvarar og 

samræðum við Lilju Árnadóttur kom skýrt í ljós að safnið skortir tilfinnanlega nokkra 

efnisþætti eins og bækur, klæðnað, alþýðlega gripi og borðbúnað. Það má segja að 

gloppan í safnkostinum geri það að verkum að miðlun efnis frá tímabilinu, þar sem gerð 

er tilraun til að draga fram nokkurs konar yfirlitsmynd af eigum fólks, sé dæmd til að 

mistakast hvernig sem staðið er að verki. 

Í varðveislusögu Þjóðminjasafns Íslands má sjá að söfnun þess hefur tekið 

breytingum á þeim rúmum 100 árum sem safnið hefur starfað. Lengi vel var áhersla lögð 

á að taka inn listræna og forna muni en með breyttum tíðaranda hafa fleiri hversdagslegir 

samtímagripir ratað þangað inn. Áhugi á hversdagslegum gripum var einfaldlega ekki til 

staðar á þeim tíma þegar hans var þörf til að varðveita efnismenningu 19. aldar eins og 

hún kemur fram í borgfirsku dánarbúunum.  

Áhrif „minjavarðarins“ sem Valdimar Tr. Hafstein nefnir svo, hafa því ekki alltaf 

verið sterk þótt síðustu ár hafi „hann“ söðlað um og teygt anga sína víðsvegar um vestræn 

samfélög. Sú menningararfsvæðing hefur leitt til þess að, æ fleira flokkast undir 

menningarverðmæti sem talið er að bjarga þurfi frá glötun.241 Hér sannast því hve mikið 

hugmyndir okkar um menningararf eru litaðar af samtímanum. Viðleitni okkar tíma er að 

varðveita allt milli himins og jarðar; hræðslan við að eitthvað fari forgörðum sem geti 

skipt máli í framtíðinni er nánast yfirþyrmandi í safnaheiminum. Þetta skapar ákveðin 

vandkvæði fyrir söfnun og geymslu varðveisluaðila þar sem rými er af skornum skammti. 

Því hefur verið farin sú leið hér á landi að samræma söfnun og skráningu safna til að 

koma í veg fyrir tvíverknað en tryggja samt varðveislu og að fátt gleymist. Gagnabankinn 

Sarpur gegnir þessu hlutverki samræmingar ásamt því að vera einhvers konar millistig á 

milli varðveislu og miðlunar. Aðgengi almennings að skráningu safnanna hefur vissulega 

aukist með tilkomu Sarps en samhengi gripanna er ekki nógu skýrt án þeirrar frásagnar 

sem miðlun sýningar býður upp á. Hún getur haft mikil áhrif á skilning sýningargesta eins 

og sést á þeirri yfirvaldsskoðun sem er áberandi í framsetningu Þjóðminjasafns Íslands á 

sögu landsins og hefur meðal annars verið gagnrýnd hér og af Kristjáni Mímissyni.242 

Í leiðarvísi um sýninguna Þjóð verður til – Menning og samfélag í 1200 ár segir að 

sýningin feli í sér „túlkun og endurmat samtímans á Íslandssögunni“.243 Sá skortur á 

                                                           
241 Valdimar Tr. Hafstein, „Menningararfur“, bls. 314–317. 
242 Kristján Mímisson, „Nýtt og gamalt á Þjóðminjasafni“, bls. 159–162. 
243 Þjóð verður til – Menning og samfélag í 1200 ár, bls. 8. 
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nýlegum rannsóknum og ágreiningi fræðimanna um þýðingarmikla þætti sögunnar sem 

blasir við á safninu sætir því nokkurri furðu. Þess í stað er farin sú leið að varpa upp 

„einfaldri“ og viðtekinni mynd af þjóðinni – nokkurs konar samfellu sögunnar þar sem 

lítið rúm er gefið fyrir vandamál og misfellur. Því má segja um grunnsýninguna að betur 

má ef duga skal! Hér er ekki gert lítið úr allri þeirri vinnu og nýbreytni sem lögð hefur 

verið í þetta stærsta verkefni safnastofnunar á Íslandi en staðreyndin er þó sú að 

Þjóðminjasafnið leikur stórt hlutverk í sköpun menningararfs með varðveislu sinni og 

miðlun. Það er því æskilegt að stofnunin dragi fram þau vandkvæði sem fylgja því að búa 

til yfirlit yfir hvaða tímabil sem er – hiki ekki við að gera eyður í þekkingunni að 

umtalsefni sem og ágreiningi sem er að finna í fræðilegum rannsóknum.  

Það kom sannarlega á óvart hve lítill samhljómur var á milli uppskrifta dánarbúanna 

og umfjöllunar Þjóðminjasafnsins um 19. öldina í þeim hluta sýningarinnar sem kallast 

Þjóðin og þéttbýlið. Fyrst og fremst stafar það af skorti á hversdagslegum munum í 

safnkostinum sem verður til þess að meirihluti þeirra gripa sem til sýnis eru virðast 

tilheyra yfirstétt samfélagsins eða gegna fagurfræðilegu hlutverki. Notkun 

afbragðshlutanna bitnar því á hlut hiðs alþýðlega í samfélaginu sem sýnt er á 

Þjóðminjasafninu. Baðstofuloftið er vissulega tilraun til að auka hlut alþýðunnar en 

uppstillingin er á þann veg að dregin eru mörk á milli þess alþýðlega og hins borgaralega. 

Eins og við sáum í umfjöllun um dánarbúin og skrifum fræðimanna eins og Christinu 

Folke Ax og Sigurðar Gylfa Magnússonar er slíkur munur hins vegar ekki alltaf 

augljós.244 Réttast hefði verið að draga fram eyðurnar í varðveislu safnsins líkt og gert er 

vel í tilfelli bókanna. Með þeirri áherslu sem valin er í miðlun safnsins fá gestir ósjálfrátt 

á tilfinninguna að íslensk heimili hafi verið ríkuleg að gæðum og íslenskar konur vel 

tilhafðar í skrautlegum þjóðbúningum. Slíkt er náttúrulega fjarri sanni. 

Um menningararfinn mætti segja að þegar einhverju er hampað þá er það jafnan á 

kostnað einhvers annars.245 Rannsókn þessi hefur leitt í ljós að í tilfelli menningararfsins 

sem finna má í Þjóðminjasafni Íslands er efnislegum gæðum vel stæðra einstaklinga 

haldið á lofti á meðan veruleiki alþýðunnar gleymist. Ákveðin glansmynd er þannig 

dregin upp af 19. öld, sem samræmist ekki efnismenningu og reynsluheimi þeirra 

                                                           
244 Christina Folke Ax, „Menningarmunur á Íslandi í lok 18. aldar“, bls. 63–90. Sjá einnig: Sigurður Gylfi 

Magnússon, „Kynjasögur á 19. og 20. öld? Hlutverkaskipan í íslensku samfélagi“, bls. 137–177. 
245 Þessi sýn kemur til dæmis fram í umfjöllun Valdmars Tr. Hafstein um menningararfinn sem lista; það 

sem er á listanum er slík verðmæti en það sem ekki er á honum er það ekki. Valdimar Tr. Hafstein, 

„Intangible heritage as a list“, bls. 93–111. Sjá einnig: Patricia Davison, Heritage, Museums and 

Gallaries, bls. 184–194. 
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einstaklinga sem skoðaðir voru í þessari rannsókn, sem og í umfjöllun margra fræðimanna 

um tímabilið. Virði menningararfsins einskorðast því við lítinn hóp þjóðarinnar og 

endurspeglar ekki það sem áður var heldur áhuga samtímans á því sem álitið er vera 

„kennileiti Íslendinga“.246   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
246 Tilvitnun úr Þjóð verður til – Menning og samfélag í 1200 ár, bls. 8. 
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