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Ágrip 

Árið 2016 vann ég, Dagný Valbergsdóttir, að heimildamyndinni Ystafell: Skipulag í 
óreiðunni sem er hluti af meistaraverkefninu mínu við hagnýta menningarmiðlun. 
Meðfram heimildamyndinni vann ég þessa greinagerð. Verkefnið er samtímaleg 
mannlífsmynd um Samgönguminjasafnið á Ystafelli og innra starf, þar sem fylgst er með 
safnstjóranum Sverri Ingólfssyni við vinnu á safninu yfir árið 2016. Greinagerðin 
inniheldur mínar vangaveltur og fræðilegar tengingar við myndina og nánari útlistun á 
hugmyndafræði, markmiðum og vinnuferlinu.  
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Þakkir 

Við gerð myndarinnar fann ég gríðarlega velvild í minn garð frá fjölskyldu, vinum og 
sveitungum og margir hafa stutt við bakið á mér við gerð myndarinnar, takk þið! 
Sérstaklega langar mig til að þakka ykkur Halla Kristín Einarsdóttir takk fyrir góð ráð og 
leiðsögn, Sverrir Ingólfsson fyrir einstaka þolinmæði og frábæra samvinnu og síðan en 
ekki síst maðurinn minn Friðgeir Sverrissson fyrir góðan stuðning og endalausa trú á 
mér og myndinni. 
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Inngangur  

Greinagerð þessi er hluti af meistaraverkefninu mínu í hagnýtri menningarmiðlun við 

Háskóla Íslands. Markmið hennar er að gera grein fyrir verkefninu, hugmyndinni að því, 

þróun og lokaafurð og tengja hana við fræðileg hugtök tengd efninu. Meðfylgjandi er 

DVD diskur með heimildamyndinni Ystafell: Skipulag í óreiðunni. Þar er rætt við Sverri, 

safnstjóra á Samgönguminjasafninu á Ystafelli og lífsstarf hans og starfshættir kannaðir. 

Ystafell: Skipulag í óreiðunni er samtímaleg mannlífsmynd sem hefur forsöguna í 

forgrunni. Ásamt því að skoða starfshætti nútímans og fylgjast með nánast heilu starfsári 

safnsins kynnumst við einnig mótlætinu sem bæði var og er enn til staðar. Bílhræ sem 

lágu í kringum Ystafell voru sem þyrnir í augum margra sem áttu leið framhjá og vildu 

einhverjir að þau yrðu fjarlægð, en upp úr þeim reis safn sem er sístækkandi og nýtur 

virðingar meðal sveitunga. Undanfarin ár hefur Sverrir unnið þau fjölbreyttu störf sem 

þarf að vinna á safninu og finnur hann ýmsar leiðir til þess að ganga til verka þrátt fyrir 

fötlun sína, en hann er lamaður fyrir neðan bringu.   

  Ýmsar spurningar vöknuðu við gerð verkefnisins, á við: Hvert er gildi safnsins fyrir 

sveitina? Hvernig hefur það verið í gegnum tíðina og hvernig hefur það þróast? Hvernig 

fer Sverrir að því að vinna vinnuna sína þrátt fyrir fötlun sína? Hvert er almennt viðhorf 

til safnsins í dag?  

 Greinagerðinni er skipt niður í þrjá meginhluta, fyrst verður farið í útlistun á efni 

heimildamyndarinnar, hugmyndafræðina á bakvið hana og ástæða fyrir vali verkefnis 

útskýrð. Gert verður grein fyrir persónulegum, fræðilegum og nytsamlegum markmiðum 

hennar og markhópurinn útlistaður. Þá verður farið í fræðilegan kafla þar sem ástæður 

fyrir notkun á þessari miðlunarleið er rökstudd, kafað er í hugtakið heimildamynd og 

siðferðislegum vangaveltum um myndina settar fram og þeim svarað. Í lokin er farið yfir 

vinnuferli myndarinnar og nánar fjallað um viðmælendur og viðtöl, fjárhagsáætlanir og 

hindranir sem urðu á veginum við gerð myndarinnar. Í greinagerðinni verður vísað til 

Ystafell: Skipulag í óreiðunni með vinnutitlinum „safnamyndin“.   
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1. Ystafell: Skipulag í óreiðunni 

Í heimildamyndinni Ystafell: Skipulag í óreiðunni verður fylgst með safnstjóranum Sverri 

Ingólfssyni og góðvinum safnsins yfir eins árs tímabil ásamt því að sögu safnsins verður 

gerð skil. Þar eru glæsikerrur sem eiga sér langa sögu. Sverrir notar rólega veturnar til að 

gera upp mótorar, traktora eða hvað sem honum dettur í hug en á sumrin er safnið opið 

fyrir gesti og gangandi og þá iðar allt af lífi.   

  Reglulega koma gestir á safnið sem höfðu ekki hugmynd um tilvist þess. Erlendir 

ferðamenn eru oft hissa á staðsetningunni þar sem það er staðsett úti í sveit, á Ystafelli 

III inni í Kaldakinn, sem  er um 40 mínútna akstur frá Akureyri. Íslendingar hafa oft aðrar 

hugmyndir um Ystafell vegna fyrri sögu staðarins. Áður en safnið var stofnað var gjarnan 

rætt um svæðið sem „Ruslafell” vegna bílhræja sem safnast höfðu í kringum bæinn. 

Margir sem keyrðu framhjá sáu þessar bílhrúgur sem mikið lýti á sveitinni og vildu þær 

jafnvel fjarlægðar. Það tóku feðgarnir Ingólfur og Sverrir þó ekki nærri sér og árið 2000 

gerðu þeir safn úr „ruslinu“ sem varðveitir samgöngusögu Íslands og hefur eignast marga 

aðdáendur um allan heim. Ingólfur flutti með Kristbjörgu konu sinni á Ystafell árið 1946 

en síðan hefur afar litlu verið hent og sjást leifar söfnunaráráttu Ingólfs enn á svæðinu í 

dag og ekki er annað að sjá en það örli á henni hjá Sverri. Allt frá heimasmíðuðum 

skúffum úr tómum olíubrúsum sem eru fullar af alls konar skrúfum og öðrum smáhlutum 

til áratuga gamalla varahluta í ýmsar tegundir bifreiða. Eftir lát hjónanna hefur Sverrir 

haldið starfi þeirra áfram, sem hefur komið sér vel fyrir marga fornbílaeigendur, enda eru 

þessar bílhrúgur fyrirtaks varahlutalager í dag og þar er margt að finna sem er jafnvel 

erfitt að nálgast annars staðar í heiminum. Hægt er að segja að þessi hluti af menningu 

okkar, bílamenningin, eigi það til að gleymast. Alls kyns samgöngur er stór hluti í lífi 

nútímafólks og bílafloti landsmanna endurnýjast hægt og rólega. Þá kemur fólk eins og 

Sverrir til sögunnar sem gætir þess að þessi hluti glatist ekki.  

  Sverrir er þekktur fyrir einstaka elju og dugnað við uppgerð bílanna meðal 

bílaáhugafólks, sveitunga og velunnara safnsins, en athygli vekur að hann er lamaður fyrir 

neðan bringu og hefur skerta hreyfigetu í vinstri hönd, en það stoppar hann ekki í 

vinnunni. Hann hefur búið sér til aðstöðu á safninu, sem er staðsett fyrir utan heimili 

hans, svo hann komist um ótruflaður og er flinkur í að finna lausnir á hvers kyns vanda 

sem að steðjar. Hann hefur búið sér til verkfæri sem hjálpa honum að lyfta þungum 

hlutum og lyfta sér upp svo hann geti unnið sem mest sjálfur. Hann gætir þess að saga 
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bílanna varðveitist, sem og að upprunaleg efni séu notuð við uppgerð þeirra. Ryðdollur 

breytast í glæsikerrur á ný á því sem virðist augabragði en hugvit Sverris og félaga hefur 

oft sýnt að það sem í fyrstu virðist ómögulegt er víst hægt. Það er heilmikil vinna á bakvið 

hvern uppgerðan bíl og stundum þarf að fara krókaleiðir í  uppgerðinni. Fyrir gestsaugað 

gæti staðurinn litið út fyrir að vera fullur af drasli í óskipulögðum hrúgum, en raunin er 

önnur. Í þessum hrúgum ríkir skipulag. Safnið hefur byggst upp að því virðist úr engu eða 

eins og Sverrir segir sjálfur: skipulagðri óreiðu.   

 Þegar hugmyndin var svo til fullmótuð fór ég að velta fyrir mér möguleikum um 

hvernig ég myndi framkvæma myndina. Ég hef sjálf lítið komið nálægt tökum sem 

þessum og kunnátta mín á myndatökuvélina var takmörkuð. Aftur á móti var ég 

meðvituð um að ég væri eina manneskjan sem gæti gert þessa heimildamynd og 

athafnað mig á tökustöðum í kringum kallana á verkstæðinu ótrufluð, þar sem þeir eru 

vanir að hafa mig í kring og myndu að öllum líkindum ekki neita mér um leyfi til að mynda 

þá. Ég ákvað þó að ráða mér aðstoðarmann og snemma í janúar fór ég að sækja um styrki 

til þess að ráða mér einn slíkan. Það kom ekkert út úr því svo ég sá að ég yrði að sjá um 

allt sjálf. Þó hef ég góðan stuðning fólks í kringum mig sem hefur dýpri reynslu af 

framleiðslu, hljóðvinnslu og klippiforritinu Adobe Premiere sem ég gat alltaf leitað til en 

þó eingöngu þegar kom að eftirvinnslu myndarinnar.   

  Þó að heimildamyndin sem slík sé lokaverkefni þá verður hún gefin út á DVD, 

textuð á ensku og þýsku og seld á Ystafelli. Þá er stefnan að koma henni á RÚV en N4 

hefur einnig sýnt myndinni áhuga. Frumsýning myndarinnar verður á 

heimildamyndahátíðinni Skjaldborg sem haldin verður á Patreksfirði í maí 2017.  

1.1 Val verkefnis og aðdragandi 

Ástæðan fyrir því að heimildamynd um Ystafell varð fyrir valinu hefur í rauninni blundað 

í mér í nokkur ár. Þegar ég kom inn í fjölskylduna sem tengdadóttir Sverris og Diddu árið 

2010 þá hafði ég ekki hugmynd um tilvist safnsins, þrátt fyrir að búa í aðeins 60 km 

fjarlægð og hafa unnið á hóteli stutt frá. Þar að auki hafði ég mjög takmarkaðan áhuga á 

bílum en það sem greip mig ansi fljótt var sálin sem býr í staðnum. Mér finnst sálin meðal 

annars felast í fjölskyldunni sem er dugleg að reka þetta auk þess sem margir vinir og 

kunningjar Sverris og foreldra hans koma gjarnan að hjálpa til en langflest verk safnsins 

eru unninn í sjálfboðaliðastarfi. Þá á safnið marga trygga aðdáendur alls staðar að úr 

heiminum. Bunkar af póstkortum, erlendum tækjatímaritum, númeraplötum og öðrum 
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bílatengdum varningi berast í pósti reglulega utan úr heimi frá ánægðum gestum safnsins 

og svo hafa myndast nokkur nánari vinasambönd meðal Sverris og gesta. Mér fannst 

mikilvægt að fleiri myndu kynnast þessum falda gullmola eins og mér finnst hann vera 

og þá má segja að hugmyndin hafi fæðst.   

  Í grunnnámi mínu í þjóðfræði gerði ég tvo útvarpsþætti og í bæði skiptin gerði ég 

þátt um eitthvað sem tengdist safninu. Nokkrum sinnum hefur Ystafelli brugðið fyrir í 

innslögum í sjónvarpsþáttum á borð við Landann, Ferðastiklum með Láru Ómars og 

Ómari Ragnarssyni og í þáttum á norðlensku sjónvarpsstöðinni N4. Hvert innslag hefur 

þó verið gríðarlega stutt og mér finnst þau aðeins sýna yfirborðið sem getur litið út fyrir 

að vera kalt og sálin sem einkennir staðinn skilin eftir. Þá hafa ferðamenn oft spurt hvort 

að DVD diskur sé í boði til kaups með myndum og slíku um staðinn sem þeir vilja eiga til 

minningar við heimkomu og sýna vinum og vandamönnum heima fyrir. Ég byrjaði í 

hagnýtri menningarmiðlun með allt aðra hugmynd að lokaverkefni en þessi hugmynd var 

enn mallandi innra með mér og með miklum meðbyr frá Sverri og góðvinum safnsins sá 

ég að þetta yrði að verða fyrir valinu. Með heimildamyndinni er ég að koma því á 

framfæri sem mér hefur fundist vanta við kynningu safnsins sem og svara eftirspurn 

ferðamanna við varningi tengdum safninu. 

1.2 Markmið 

Markmið heimildamyndarinnar eru persónuleg, fræðileg og nytsamleg. Myndin er ætluð 

sem heimild um hið góða starf sem unnið er á Ystafelli í þágu samgöngusögu Íslands. Á 

sama tíma á hún að vera hvatning fyrir fólk til þess að koma hlutum í verk þrátt fyrir 

hindarnir af ýmsu tagi en áralöng togstreita var í sveitinni um “Ruslafell” og vildu margir 

fjarlægja bílahrúgurnar af landinu af fagurfræðilegum ástæðum. Með því að fylgjast með 

Sverri við störf sín á milli þess sem hann segir frá sínu lífi og starfi á safninu er hægt að 

sjá hversu einfalt hefði verið að hætta á meðan mótlætið var sem mest en Sverri virðist 

ekki hafa dottið það í hug þrátt fyrir mótbárur sveitunga og líkamlegt ástand sitt. 

  Þá gegnir myndin því mikilvæga hlutverki að glæða menningarímynd 

landsfjórðungsins, hún er kynning á menningarstarfi sem er í boði á þessum stað sem er 

aðeins einn af mörgum afþreyingarstöðum í sýslunni. Þar sem stefnan er að sýna hana í 

íslensku sjónvarpi gegnir hún kynningarhlutverki fyrir Íslendinga en þó að margir viti um 

safnið þá er enn mikið af fólki sem þekkir ekkert til. Fyrir ferðamenn sem kaupa DVD 

diskinn mun hún gegna fræðandi hlutverki þar sem myndin gefur dýpri innsýn í starf og 
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sögu safnsins sem ferðamaðurinn þekkir frá „venjulegri“ heimsókn sinni á safnið. Hafi 

ferðamaðurinn keypt diskinn hefur hann væntanlega áhuga á því að vita meira um starf 

safnsins en hann verður eingöngu fáanlegur á Ystafelli.   

  Fræðilegt markmið verkefnisins er að safna upplýsingum um Ystafell á einn stað 

og miðla út í samfélagið á aðgengilegan hátt fyrir íslenska og erlenda einstaklinga. Það 

hefur ekki verið gert áður og lítið er til af heimildum þessa efnis á Íslandi. Mannlífsmynd 

sem þessi er mikilvægur hluti af innlendri sem og erlendri kynningu landsins og 

varðveitingu starfshátta samtímans. Á þennan hátt er hægt að mynda sér skoðun eftir 

eigin höfði og kynnast einhverju nýju á tiltölulega einfaldan hátt.    

  Persónulega markmiðið er að ég sem nýlegur fjölskyldumeðlimur vil miðla þeirri 

mynd sem ég hef alltaf haft af staðnum til þeirra sem hana ekki þekkja. Ég hef hitt marga 

starfsmenn í ferðaþjónustu sem búa hér í landsfjórðungnum en hafa ekki heyrt staðinn 

nefndan á nafn og aðra sem þekkja örlítið til en hafa aldrei heimsótt hann. Ég vil meina 

að staðurinn sé falinn gimsteinn í Kinninni með langa og fallega sögu sem mér finnst að 

fleiri ættu að kynnast og aukin myndræn kynning á safninu og bakhjörlum þess sé leiðin 

til þess. Safnið á Ystafelli er eitt af þeim söfnum sem ekki er búið að stofnanavæða enda 

hefur það ekki alveg sama tilgang og mörg söfn sem eiga það til að frysta fortíðina í 

ákveðið form, heldur er því haldið lifandi meðal annars með heimilslegu viðmóti og 

breytilegum safnkosti þar sem hluti tækjanna eru í einkaeigu.   

1.3. Markhópur 

Markhópur myndarinnar er breiður. Þó geri ég ráð fyrir að áhorfendur myndarinnar 

þegar hún birtist í sjónvarpi verði helst bílaáhugafólk, fólk sem þekkir til Ystafells á einn 

eða annan hátt, hvort sem það var áður eða eftir að safnið var stofnað, fólk sem hefur 

áhuga á fjölbreyttu mannlífi og fólk yfir fimmtugu og er í hópi þeirra sem horfir helst á 

ríkissjónvarpið og N4. Þá gæti sú staðreynd að Sverrir noti hjólastól vakið áhuga fólks úr 

öllum samfélagshópum, þar sem vinnuaðferðir hans þykja oft áhugaverðar en mjög 

margir verða undrandi á hversu lítið Sverrir er í raun takmarkaður af fötlun sinni í þessari 

oft á tíðum líkamlegu vinnu.   

   Meðfram heimildagerðar fyrir samgöngusögu Íslands og staðarháttum á frægum 

stað er myndin helst hugsuð sem kynningarefni og sem söluvara á safninu. Íslenskir og 

erlendir gestir hafa oft spurt um DVD diska eða annað efni tengt staðnum sem þeir hafa 

áhuga á að kaupa. Þar er kominn vettvangur þar sem myndin mun örugglega seljast og 
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margir gestir bílasafnsins hefðu áhuga á en gestatölur yfir sumarið 2016 slaga upp í 5000 

gesti og fer alltaf fjölgandi með árunum. DVD diskurinn sem slíkur mun einnig innihalda 

myndir með útskýringum af nokkrum safngripum og svo aðra stutta mynd um foreldra 

Sverris, Ingólf og Bibbu (Kristbjörgu) sem stofnuðu safnið sem ég tel að vakið gæti áhuga 

margra sveitunga og velunnara sem eru fjölmargir, enda voru þau hjón vel þekkt í 

sveitinni. Auk þess tel ég að frásagnir af þeim hjónum gætu hlýjað mörgum um 

hjartarætur, hvort sem áhorfendur þekktu til þeirra eða ekki.  

2. Heimildamynd 

Heimildamyndir má skilgreina á margan hátt en hægt er að skipta þeim í flokka eftir efni, 

framleiðslu og tilgangi þeirra. Í þessum kafla mun ég greina safnamyndina frekar, 

undirstrika hlutverk myndarinnar með útlistunum á hugtakinu heimildamynd og flokka 

hana eftir kerf Bill Nichols. 

2.1 Hvað er heimildamynd? 

Hugtakið heimildamynd er erfitt að skilgreina þar sem það getur verið svo fjölbreytt 

(Nichols, 2001:20). Það að kvikmynd sé heimildamynd liggur jafn mikið í augum 

áhorfenda sem og framsetningu hennar, samhengi og atburðarrás (Nichols, 2001:35). Því 

er gerð heimildamyndar ekki eingöngu í höndum kvikmyndagerðarmanns heldur þarf 

áhorfandinn að túlka hana á ákveðinn hátt, hvort sem framleiðandi hennar hafi ætlað 

áhorfendum þá ákveðnu túlkun eða ekki.   

  Heimildamynd örvar löngun áhorfenda til þess að læra, en fólk finnur oft til 

ánægju yfir því að hafa lært eitthvað nýtt (Nichols, 2001:40-41). Því er hægt að segja að 

heimildamyndir ættu að geta höfðað til flestra einstaklinga þar sem að fólk hefur oftast 

gaman af því að læra og er heimildamynd tiltölulega einföld leið til þess. Þar sem 

heimildamyndir geta verið svo fjölbreyttar og efni þeirra getur snúist um allt á milli 

himins og jarðar, ætti hver að getað fundið heimildamynd við sitt hæfi. Heimildamyndir, 

líkt og kvikmyndir framleiddar til skemmtunar, hafa einmitt þann kost að  þær geta verið 

með mismunandi áherslu. Hvort sem áherslan er að fræða fólk, kynna það fyrir öðrum 

lífsháttum eða kynnast einhverju nánar sem þau þekkja nú þegar, skemmta fólki eða hvað 

annað að þá fer það oftar en ekki eftir framsetningu myndarinnar hvert gildi hennar er. 

  Hugmyndin um framsetninguna sjálfa er einmitt áherslupunktur 

heimildamyndarinnar (Nichols, 2001:5), það fer eftir efninu hvers konar framsetning 
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þykir við hæfi. Heimildamynd á(?)ekki að sýna okkur raunveruleikann alveg eins og hann 

er, heldur er hún eingöngu framsetning á raunveruleikanum. Hún sýnir okkur ákveðna 

mynd af einhverjum raunveruleika og skoðunum í ákveðnu samhengi á einhverjum 

tímapunkti en það er ekki þar með sagt að það sé eini sannleikurinn, þar sem 

heimildamynd hefur yfirleitt aðeins tök á að skoða lítinn hluta raunveruleikans (Nichols, 

2001:20). Heimildamyndir bjóða upp á framsetningu veruleika sem hægt er að sjá og 

heyra án þess að vera á staðnum. Þau sýna veruleika og skoðanir einstaklinga, hópa eða 

fyrirtækja. Búa til heim sem að áhorfendur eiga að reyna að skilja og samþykkja (Nichols, 

2001:5). Þó að heimildamynd sé eingöngu framsetning á ákveðnum veruleika þýðir það 

ekki að hún sé ekki sönn og ekki eigi  að taka mark á henni, heldur er gott að vera 

meðvitaður um það á meðan horft er á hana. Ég sem framleiðandi hennar er meðvituð 

um að sjónarhorn mitt er heldur ekki hlutlaust þar sem mitt markmið með myndinni var 

einmitt að sýna áhorfendum sálina sem svo margir þekkja en margir missa af. 

Safnamyndin inniheldur nokkur viðtöl við fólk þar sem það ræðir sögulega hluta 

safnsins með eigin minningum úr fortíðinni. Hægt er að setja þessa sögulegu hluta í 

samhengi við minni. Saga og minni eru tengd en þó að mörgu leiti ólík. Minnið er í 

stöðugri þróun og er einstaklingsbundið, sem þýðir að ólíklegt sé að minningar tveggja 

einstaklinga af sama atburðinum séu eins. Minnið reiðir eingöngu á sjálft sig og geta 

minningar breyst og mótast með tímanum, án þess að þær verði ósannar. Aftur á móti 

er saga eingöngu framsetning á fortíðinni sem fylgir staðreyndum og er háð 

utanaðkomandi stoðum, en ekki minningum (Nora, 1989: 8-9).  Þó tengjast minni og saga 

á ýmsan hátt þar sem að án minninga þá verður ekki til nein saga, því að þjóðhættir og 

hefðir treysta á minnið til þess að skrifa þann hluta sögunnar (Nora, 1989: 13). Þegar það 

gerist að minning tveggja einstaklinga af ákveðnum viðburði eða  fólki sé misjöfn þá þýðir 

það ekki að önnur minningin sé endilega röng. Upplifanir einstaklinganna af þessum 

atburðum skipta máli þegar kemur að upprifjun og frásögn þeirra. Safnamyndin byggist 

að hluta til á þessum frásögnum um Ingólf og hvernig hann byggði upp safnið á sínum 

tíma. Ekki er hægt að segja að nein frásögnin sé beinlínis röng en það þarf að hafa í  huga 

að minnið getur þróast og þar með breyst með tímanum.   

  Vandamálið með heimildamyndir er meðal annars sannleiksgildið í þeim. Er hægt 

að treysta því að sá sem er myndaður hegði sér eðlilega fyrir framan myndavélina og sé 

ekki að búa til aðstæður fyrir myndatökumanninn, vegna þess að einstaklingurinn heldur 
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að það sé það sem myndatökumaðurinn vill sjá? Gerir sá sem er myndaður sér fulla grein 

fyrir mögulegum afleiðingum þess að vera myndaður? Er myndatökumaðurinn að setja 

þann myndaða í óþægilega stöðu? (Nichols, 2001:111). Ég tel mig ekki hafa sett neinn í 

óþægilega aðstöðu en ég er meðvituð um að ég er að sýna áhorfendum þá sýn sem ég 

hef á safninu, án þess þó að ég hafi bein áhrif á myndina. Þegar ég tók viðtöl þá leyfði ég 

viðmælendum að stjórna ferðinni en hafði nokkrar spurningar sem ég gat stutt mig við 

ef viðmælendur mínir rynnu í þrot. Ég var meðvituð um að þegar ég var í upptökum á 

meðan var verið að vinna á safninu að ég væri sennilega eina manneskjan sem gæti gert 

heimildamynd þarna ótrufluð. Karlarnir eru vanir að hafa mig í kring að hjálpa til, þannig 

fékk ég að mynda þá í friði og ef þeir höfðu eitthvað við mig að segja þá létu þeir bara 

vaða. Ég lofaði þeim að virða óskir þeirra ef þeir vildu ekki að eitthvað slúður heyrðist í 

mynd. Við eftirvinnsluna varð ég að gæta þess sem ég hafði lofað og setti myndina upp 

á þann hátt að hún myndi ekki koma neinum í óþægilega stöðu.  

  Miklu máli skiptir að vera meðvitaður um að heimildamyndin er texti, þegar hún 

er tilbúin er alltaf búið að ákveða með kvikmyndinni hvað á að sýna. Stundum virðist sem 

að kvikmyndin hafi náð raunverulegum raunveruleika á mynd, en staðreyndin er sú að 

linsan hefur áhrif á umhverfið sem og hún getur einungis tekið upp hluta raunveruleikans 

sem er til staðar. Líkt og áður var nefnt þá hefur linsan stundum letjandi en stundum 

hvetjandi áhrif á viðfangsefnið, það fer eftir hvers eðlis viðfangsefnið og myndavélin er 

(Björn Ægir Norðfjörð, 2008: 116-117). Í grein sinni „rödd heimildamynda“ ræðir Bill 

Nichols einmitt um slíkan texta heimildamynda og stýringu túlkanna með myndefni 

(Nichols, 1983: 200). Þrátt fyrir að efni safnamyndarinnar sé ekki umdeilt eða 

byltingakennt eins og margar myndirnar sem Nichols ræðir í þessari grein, þá er ég engu 

að síður meðvitað að stýra túlkun áhorfenda á safninu að hluta til með því að sýna þeim 

mína eigin sýn á því. Líkt og háskólakennarinn Elizabeth Cowie  orðaði það þá horfum við 

á heimildamynd með það að markmiði að „mynda okkar eigin skoðun“ (seeing for 

ourselves) en þá eru líkur á að skoðunin sé í raun þegar mótuð með kvikmyndinni, þar 

sem við erum alltaf að sjá kvikmyndina í gegnum auga þess sem hana framleiðir (Cowie, 

2011: 20). Þannig er hægt að vera meðvitaður um að þegar maður horfir á heimildamynd 

með það í huga að læra eitthvað nýtt og mynda eigin skoðanir á viðfangsefni þá er ekki 

víst að viðfangsefnið hagi sér „eins og venjulega“ auk þess sem 
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kvikmyndagerðarmaðurinn þarf að gæta hlutleysis. Markmið safnamyndarinnar er 

einmitt að sýna öðrum mitt sjónarhorn á staðnum og verður það markmið hvergi falið.  

2.1.1 Flokkun Nichols 

Fræðimaðurinn Bill Nichols skipti heimildamyndum niður í sex gerðir mismunandi 

framsetninga. Ljóðrænar myndir (e.poetic), skýringarmyndir (e.expository), gagnvirkar 

myndir (e.participatory), könnunarmyndir (e. observational), viðbragðsmyndir 

(e.reflexive) og þátttökuheimildarmyndir (e.performative) (Nichols, 2001: 99). Hver 

flokkur hefur sína kosti og galla, en ein heimildamynd getur þó verið fleiri en ein gerð 

eftir hans flokkun. Ystafell: Skipulag í óreiðunni flokkast undir gagnvirka mynd.  

  Í gagnvirku myndinni eru samskipti viðfangsefnis við myndavélina eða 

kvikmyndagerðarfólkið til staðar. Notast er við viðtöl og frásagnir sem 

kvikmyndagerðarmaður stjórnar aðeins að litlu leyti svo að hluta til ræður viðfangsefnið 

ferðinni. Stundum er notast við sögulegar ljósmyndir til að skýra mál myndarinnar betur 

(Nichols, 2001:31). Þegar við horfum á gagnvirkar myndir þá búumst við oft við því að sjá 

einhvers konar tengsl milli heimildamyndagerðarmanns og viðfangsefnis, að sá sem 

vinnur myndina taki þátt á einhvern hátt (Nichols, 2001: 182).  

  Ystafell: Skipulag í óreiðunni er samsett með myndefni þar sem myndatökumaður 

fylgist með störfum á safninu annars vegar og viðtölum við ráðsmann staðarins, aðra 

sveitunga og velunnara safnsins hins vegar. Kosturinn við að vinna þessa mynd á þennan 

hátt er tilbúinn ósýnileiki minn sem myndatökumanns og framleiðanda, það lítur út fyrir 

að viðfangsefnið, Sverrir, stjórni ferðinni. Það er hægt að láta hann segja söguna og finn 

ég myndefni eftir á sem passar við frásagnir hans. Þá nota ég upptökur þar sem hann er 

að tala við myndavélina á meðan hann er að vinna. Ég vissi fyrirfram að ég gæti ekki 

skipulagt tökur nema að örlitlu leyti og sömuleiðis var ég meðvituð um að ég vissi aðeins 

hluta upplýsinga um safnið og þær yrðu af ýmsu tagi, svo ég taldi það vera besta kostinn 

að leyfa viðfangsefninu að leiða mig í gegnum gerð myndarinnar. Auk þess tel ég að viðtöl 

muni gera myndina aðgengilegri og gera hana áhugaverðari fyrir þann sem hefur ekki 

endilega áhuga á safninu eða bílum yfir höfuð. Þetta var þó einstaklega krefjandi, enda 

magnið af myndefni alveg gríðarlegt og vandasamt að velja besta myndefnið og hluta úr 

viðtölum svo úr yrði góð saga. 
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2.2 Siðferði og augnaráð linsunnar 

Linsa upptökumyndavélarinnar getur verið ýmis konar. Hún getur verið forvitin eða hlýleg 

en einnig getur hún verði árásargjörn (Björn Ægir Norðfjörð, 2008:114). Á vissan hátt er 

hægt að segja að linsan sé ógn við viðfangsefnið eða einstaklinginn sem rætt er við vegna 

þess að ekki er hægt að treysta fullkomnlega að viðmælandinn hagi sér eins og venjulega 

á meðan myndavélin fylgist með honum. Einföld mismæli gætu komið illa út í mynd og 

þá þarf að ríkja traust og virðing á milli kvikmyndagerðarmannsins og einstaklingsins til 

að slík atvik verði ekki nýtt. Valdið sem að kvikmyndagerðarmaðurinn hefur yfir 

myndefninu, fólkinu sem er auðþekkjanlegt í myndinni, er snúið. Þess vegna þarf stöðugt 

að spyrja sig siðferðislegra spurninga við gerð slíkrar myndar, hvort sem þegar gengið er 

á eftir manneskju sem er ekki viss hvort hún vilji koma í viðtal eða þegar mætt er á 

vettvang án þess að fá samþykki allra fyrirfram.   

    Ég vissi að ég ætti von á því að nokkrir karlar sem eru vanir að koma og hjálpa til 

við opnun safnsins gætu orðið feimnir við myndavélina svo ég varð að spyrja sjálfa mig 

siðferðislegrar spurningar um hvort ég ætti að láta þá vita fyrirfram af mér með vélina 

en þá yrði möguleiki að einhverjir myndu ekki mæta og þar af leiðandi yrði basl að opna 

safnið þar sem ég veit af reynslu að það þarf margt fólk og mikla samvinnu til þess. Ég 

ákvað að láta þá ekki vita en sagði þeim þegar þeir komu hvað ég væri að gera og öllum 

leist vel á. Þá lét ég vita að ef fólk hefði spurningar ætti það að tala við mig. Tvennt nýtti 

sér það og bað mig um að sýna sig ekki í mynd, sem ég að sjálfsögðu virti. Þetta 

fyrirkomulag gekk ljómandi vel og enginn varð ósáttur við veru mína þarna en ég fann að 

ákveðin spenna ríkti fyrir myndinni, enda heyrðist mér á þeim að það væri kominn tími 

á að saga safnsins og fólksins á bakvið það leitaði út fyrir veggi safnsins.  

 Myndin snýst að hluta til um veruleika fólks sem er látið, foreldra Sverris þau 

Kristbjörgu og Ingólf. Umræðan um þau er óhjákvæmileg í framkvæmd myndarinnar þar 

sem að saga uppbyggingar safnsins var í þeirra höndum og er mikilvægur hluti af 

myndinni þó sá hluti sé ekki stór.  Ég verð að gæta hlutleysis og velja fólk sem þekkti þau 

vel til að segja frá þeim því ég hitti þau aldrei og verð því að treysta á frásagnir 

viðmælanda minna. Ég hef eingöngu þær sögur og sambærilegar sögur sem ég hef sjálf 

heyrt frá ættingjum hjónanna í gegnum tíðina til að styðjast við.  

 Þá varð ég að taka aðra ákvörðun. Þar sem foreldrar Sverris byggðu grunn undir 

safnið, þá fannst mér vera spurning hvort ég ætti að ræða við hin sex systkini Sverris, sem 
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í dag koma mismikið að starfi safnsins. Kosturinn sem ég sá við það væri fjölbreytni í 

frásögn af staðnum þar sem þau öll eru á misjöfnum aldri, elsta systkinið er um sjötugt 

en Sverrir er yngstur, 51 árs gamall. Þá yrðu frásagnirnar persónulegri þar sem þau eru 

jú börn stofnendanna. Ég sá þó ekki fram á að koma 6 viðtölum í viðbót inn í myndina 

auk þeirra sem ég tók við nágranna og bílaáhugafólk, því ég vildi líka fá sjónarhorn 

utanaðkomandi einstaklinga inn í myndina. Eftir því sem myndin þróaðist fór hún þar að 

auki að snúast meira um Sverri og hans starf á safninu frekar en forsögu safnsins. 

Kostirnir við að hafa viðtöl við systkinin ekki með er að þá verður myndin aðeins 

almennari og yrði það mér, sem nýlegum fjölskyldumeðlimi, einfaldara að gera myndina 

fyrir þann markhóp sem ég hafði ákveðið. Hún yrði ekki of persónuleg heldur snýst hún 

frekar um starf safnsins og forsagan er eingöngu höfð í bakgrunni en ekki sem 

útgangspunktur myndarinnar, sem viðtöl við systkinin hefðu gert.  

  Þegar heimildamynd er tilbúin þá skiptir máli að vera sjálfum sér og 

viðmælendum sínum trúr, þau treystu mér fyrir að taka viðtal við þau og þar af leiðandi 

til þess að láta sig ekki líta illa út í myndinni. Ef manneskja lítur út fyrir að vera vitlaus í 

heimildamyndinni vegna mismæla eða óheppilegs viðtalsbrots þá stundina, þá geta 

áhorfendur talið að hún sé það í raun og veru vegna afdráttarleysis myndavélarinnar sem 

tekur eingöngu upp það sem er fyrir framan hana, svo mismæli gætu auðveldlega 

misskilist (Jay, 1998: 214).   

  Í rauninni er kvikmyndagerðarmaður að setja fram þann sem viðtalið er við. 

Einstaklingurinn er að segja frá eigin upplifun eða skoðunum, sem að í augnablikinu eru 

sannleikur stundarinnar. Kvikmyndatökumaðurinn tekur frásögn einstaklings og setur 

upp í samhengi. Framsetning er því miðpunktur heimildarmyndar. Þá er oft markmið 

heimildamynda að áhorfandi meðtaki ekki að þarna sé myndavél fyrir framan fólkið, 

heldur er látið eins og myndavélin sé ekki á svæðinu (Nichols, 2001: 5). Það myndast 

samband á milli kvikmyndagerðarmannsins, efnisins sem um er rætt og áhorfenda (I 

speak about them to you). Það form sem myndin er sett upp í ákveður samband 

áhorfenda og efnisins og því fylgir mikil ábyrgð (Nichols, 2001: 17-18). 

   Í dag áttar fólk sig á að sjónvarpið segir ekki endilega allan sannleikann. Sá sem 

býr til heimildamynd er einstaklingur sem tilheyrir ákveðinni menningu og 

hugmyndafræði og túlkar þar af leiðandi veröldina í kringum sig út frá ákveðnu 

sjónarhorni. Þess vegna endurspegla þær ákveðna þekkingu en ekki endilega heilagan 
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sannleik (Jay, 1998: 209). Með því að sýna áhorfendum „mína sýn“ á 

Samgönguminjasafninu þýðir það ekki endilega að það sé sannleikur, en ég er meðvituð 

um að margir deila þessari sýn á safnið og ég þekki persónulega ekki aðra sýn frá 

einstaklingum sem þekkja svæðið. Jafnframt tel ég að mín sýn á safninu gæti vakið áhuga 

þeirra sem þekkja ekki til. 

2.3 Hvers vegna að nota miðlunarformið heimildamynd? 

Heimildamynd varð fyrir valinu fyrir þetta efni þar sem að ég tel að á þessum tímapunkti 

í samfélaginu sé myndefni skilvirkasti og augljósasti kosturinn fyrir markhópinn. Flestir 

virðast miðla sínu efni eða auglýsingum í myndrænu formi í dag, þó að vísu séu margir 

að því í gegnum samskiptavefi á við Facebook og Snapchat. Í því felst einmitt áskorunin: 

í heimi þar sem er nóg af aðgengilegri, myndrænni afþreyingu er mikilvægt að hafa 

myndefnið skemmtilegt og áhugavert svo fólk hafi áhuga á að sitja og horfa. Stór hluti 

fólks getur hugsað sér að sitja yfir mynd í hálftíma og á þann hátt kynnst einhverju nýju 

og skemmtilegu en ég get mér til að stór hluti fólks myndi einmitt ekki hafa áhuga á að 

lesa bók um sama efni – í það fer lengri tími og aukið framtak. Myndin er í sjálfu sér fyrst 

hugsuð sem kynning á safninu og söluvara þar sem ferðamenn á safninu hafa beðið um 

DVD disk með myndefni og vel unnið efni gæti aukið aðsókn. Einfalt er að texta hana til 

að ensku- og þýskumælandi ferðamenn geti skilið myndina, en ég mun sjá um báðar 

þýðingar og hef fengið svissneskan vin með þýsku að móðurmáli og manninn minn sem 

skrifar lýtalausa ensku til prófarkalestrar.  

3. Vinnuferlið 

Ákvörðunin um að gera myndina var í raun ekki tekin fyrr en í mars 2016 og þrátt fyrir að 

lítill tími hefði gefist til að plana eitthvað þá var fyrsti tökudagur í sama mánuði. Ég gerði 

mér grein fyrir því að ég væri að fara í verk sem ég var reynslulítil í og þar að auki varð ég 

að finna klippiforrit sem hentaði minni tölvu, þar sem ég flutti á Akureyri í maí 2016 og 

aðgangurinn að skólatölvunum þar af leiðandi erfiðari. Ég fann gott klippiforrit (Adobe 

Premiere Pro) en ég hafði aldrei fengið kennslu á það. Að vera leiðbeinandalaus með 

klippiforrit sá ég fram á að yrði erfiðasti hjallinn. Þá varð ég að taka upp í törnum yfir eins 

langt tímabil og ég kæmist upp með til þess að ná efni sem sýndi fjölbreytileika starfanna 

á safninu, auk þess sem upptökuvélarnar sem ég hafði aðgang að voru staddar í 

Reykjavík. Ég vissi fyrirfram að enginn dagur í starfi safnsins væri eins og allar vikur 
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misjafnar.   

  Ég flutti til Akureyrar í maí 2016 eins og alltaf hafði staðið til og flestir 

tökudagarnir fóru fram eftir þann tíma. Ég leitaði að upptökugræjum á Akureyri sem ég 

gæti mögulega fengið afnot af en úr varð að ég varð að nýta mér það sem skólinn hefur 

í boði, sem þýddi u.þ.b. 12 ferðir milli Reykjavíkur og Ystafells (rúmlega 400km) til að 

sækja og skila þeim. Við eftirvinnsluna gat ég leitað til vina sem hafa komið að 

heimildamyndagerð á einn eða annan hátt. Anna Sæunn  Ólafsdóttir er lærður 

framleiðandi með lítið framleiðslufyrirtæki og gat hún leiðbeint mér með ýmislegt tengt 

myndinni. Darri Arnarson er með BA gráðu í tölvuleikagerð og kennari við 

margmiðlunarskólann og gat aðstoðað með klippiforritið og kom með góðar ráðleggingar 

gagnvart eftirvinnsluna.  

  Eftir fyrstu tvær tökutarnirnar gat ég loks skellt saman nokkurs konar handriti.  

Þar sem erfitt er að fá heila sögu í mynd sem er unnin á þennan hátt þá vildi ég að myndin 

sýndi í rauninni verklag á tímalínu – vetur, vor, sumar, haust, vetur. Hún sýnir hvernig 

ársstarfið gengur fyrir sig. En sem fyrr gat ég ekki vitað hvenær eða hvernig tökudagar 

yrðu, óljóst væri hvenær ég gæti náð í upptökugræjur til Reykjavíkur og hvort einhverjir 

atburðir ættu sér stað á safninu á þeim tíma. Eftir upptökur fór ég yfir efnið og sá hvað 

ég hefði getað gert betur. Þá kom í ljós að ég hafði hug á að láta myndina byggjast upp á 

viðtali við Sverri og leyfa stuttum viðtölum við frændur hans og son fljóta með þegar við 

átti. 

 Þegar vinnsla myndarinnar byrjaði þá sá ég fyrir mér að saga foreldra Sverris, sem 

í raun stofnuðu safnið, myndi líklegast verða í forgrunni viðtalanna. Safnið hefði 

sennilega aldrei verið stofnað án þeirra. Raunin varð þó að saga þeirra kemur lítið fram í 

myndinni er samt reglulega vísað í að þau hjónin hafi verið grunnurinn að safninu. Án 

þeirra hefði þetta aldrei orðið og það litar margt sem Sverrir segir. 

 3.1 Upptökur 

Gerð myndarinnar hófst með því að ég greip vélarnar með í sveitina um páskana í mars 

2016. Þá var hugmyndin um myndina varla þróuð og ég kunni minna á upptökuvélina en 

ég hefði viljað, enda var margt að læra á stuttum tíma. Þar náði ég myndefni af Sverri 

vera að vinna vetrarvinnuna sína úti í skúr. Eftir þessa daga fór ég yfir efnið og gat þá séð 

hvað ég hefði viljað gera betur sem ég nýtti mér í seinni tökum, auk þess sem ég hafði 

tíma til þess að kynna mér youtube myndbönd með fræðsluefni um myndavélarnar og 
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klippiforritið. 

  Í lok maí fékk ég fyrirvara þegar dagsetning fyrir opnun safnsins var ákveðin, svo 

ég gat sótt upptökuvélar til Reykjavíkur þar sem taka átti bílana út fyrir sumarið. Ég 

myndaði þegar var verið að taka bílana út fyrir sumarið og keyra þá, skemmurnar voru 

þrifnar og þreyttum bílum komið í gang. Eftir þessa törn fór hugmyndin um myndina að 

mótast, og ég skrifaði sterkari grunn að handriti og hóf að undirbúa viðtal við Sverri. 

  Í byrjun júlí tók ég viðtalið við Sverri og tókst það vel til. Nokkrum dögum síðar 

var ætlunin að taka upp grillsamkomu bílaklúbbs Akureyrar sem er árlegur viðburður hjá 

þeim og ég hafði gert ráð fyrir að yrði heill kafli í myndinni með þessum viðburði. Ég 

mætti í sveitina um kvöldmatarleitið en eftir langa bið leit út fyrir að enginn kæmi svo ég 

keyrði heim til Akureyrar. Seinna um kvöldið hringdi Sverrir og þá höfðu tveir mætt seint 

án grillmatar og úr varð kvöldkaffi. Það varð því ekkert eiginlegt bílaklúbbsgrill í ár eins 

og flest sumur.   

  Í lok september var safninu lokað, það þarf yfirleitt heila helgi og góðan 

mannskap til að ljúka mestu vinnunni við lokun safnsins og var ég ávallt tilbúin með 

myndavélina frá morgni til kvölds. Þegar tími gafst tók ég viðtal við Friðgeir, son Sverris 

(og manninn minn), og Valdimar systurson Sverris sem hefur alltaf hjálpað mikið til. Eftir 

þessa helgi vann ég stiklu til kynningar á myndinni.  

 Eftir að hafa kynnt verkefnið og efni myndarinnar fyrir samnemendum, 

deildarstjóra og leiðbeinanda mínum kom upp umræða um hvernig ég gæti bætt 

myndina þar sem söguþráðurinn var enn óljós. Þar sem að ég er heldur náin efninu þá 

var nauðsynlegt fyrir mig að fá annað álit. Þau fóru að ræða að mikilvægt væri að fá 

annað sjónarhorn í myndina og væri áhugavert að sýna eða segja frá umræðunni um 

svæðið sem var í sveitinni á sínum tíma áður en safnið var opnað. Umræðan um Ystafell 

var misjöfn áður en safnið opnaði, enda ekki margir sem að stunduðu það að safna 

gömlum bílum og bílapörtum í kringum bæina sína og þótti þetta fyrir suma vera lýti á 

sveitinni. Fólk var farið að tala um að það ætti að fjarlægja þennan „ruslahaug“ og 

stundum hafi þetta verið kallað „Ruslafell“. Ingólfur tók það ekki inn á sig og upp úr þessu 

„Ruslafelli“ reis Samgönguminjasafnið á Ystafelli. Þrátt fyrir að á þessum tímapunkti ég 

hafi talið mig búna með upptökur, þá breyttist farvegur myndarinnar sem kallaði á nýtt 

efni og fleiri tökudaga. Til þess að fá þessa sýn fannst mér mikilvægt að tala við einhvern 

sem væri ekki tengdur safninu í dag á beinan hátt, en hefði kannski alist upp og myndi 
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eftir svæðinu þarna áður en safnið opnaði. Sverrir benti mér þá á vini foreldra sinna, hana 

Ástu Alfreðsdóttur sem ólst upp í Hlíð (bænum á móti) og Sigtrygg Vagnsson frá Hriflu 

sem einnig er í Kinninni. Ég fékk samþykki þeirra og fékk góð viðtöl frá þeim. Þá vildi ég 

fá einstaklinga sem væru ekki eins nánir svæðinu en þekktu þó til og fékk ábendingu frá 

fjölskylduvini um að tala við Benedikt og Baldvin sem báðir eru gamlir kennarar mínir í 

Verkmenntaskólanum, svo aðgengið að þeim var einnig auðvelt.  . 

 Ég pantaði vélar til að nota í byrjun nóvember þar sem ég gerði ráð fyrir að væri 

kominn snjór í sveitina og ég gæti myndað vetrarstemninguna og vetrarvinnuna. Vegna 

góðviðris var vetrarvinnan lítið byrjuð, en á þessum dögum tók ég viðtöl við fjóra 

einstaklinga: Ástu, Sigtrygg, Benedikt og Baldvin. 

3.2. Viðtöl 

Við val á viðmælendum og annan undirbúning viðtalanna hafði ég ákveðna bók í huga 

sem ég notaðist mikið við þegar ég tók viðtöl fyrir eigindlegar rannsóknir í BA-námi mínu 

í þjóðfræði, „The Tape Recorded Interview“. Þrátt fyrir að ég hefði aldrei áður tekið viðtöl 

í mynd þá var undirbúningurinn fyrir viðtölin ekki mikið öðruvísi en fyrir þau viðtöl sem 

ég var vön að taka með diktófón. Upplýsingar sem ég sóttist eftir vissi ég að byggju í fólki 

sem þekkti starfið á Ystafelli persónulega og ég vildi ná viðtölum frá fólki á mismunandi 

aldri til þess að fá sem víðasta sýn á viðfangsefnið. Ég vissi að möguleiki væri á að erfitt 

yrði að finna viðmælendur sem vildu koma fram fyrir framan myndavél þar sem að fyrri 

viðmælendum mínum fannst nógu erfitt að tala í diktófón, því þurfti ég að vanda mál 

mitt vel. Fólk telur sig oft ekki vita nóg um málefnið til þess að geta sagt eitthvað um það 

og er gjarnt á að benda á einhvern annan, til dæmis einstakling sem hefur verið áberandi 

í stjórn- eða félagsmálum eða vitað er að hafi mikinn áhuga á sagnfræði, sem ég gæti 

frekar viljað talað við (Ives, 1997: 27). Ég var viðbúin þessu og náði að útskýra fyrir 

tilvonandi viðmælendum að ég vildi gjarnan fá sjónarhorn einmitt þeirra sem höfðu alist 

upp nálægt bænum og þekkti fólkið persónulega sem um var rætt. Sjónarhorn þessara 

viðmælenda skipti mig mun meira máli en sagnfræðings sem vissi kannski allt um staðinn 

en þekkti ekki sálina frá eigin reynslu sem ég vildi að myndu einkenna myndina. Þá hlið 

hafði ég séð allt of oft í fyrrnefndum sjónvarpsþáttum sem höfðu tekist að skrapa í 

yfirborðið á staðnum og skilið allt hitt eftir.  

 Fyrir viðtölin bjó ég til nokkra spurningalista með örfáum spurningum, einn listi 

fyrir hvern viðmælanda. Ég notaðist eingöngu við þá til að fá upplýsingar ef sá sem ég 
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tók viðtalið við var stopp í sinni frásögn en lét þó viðmælendur vita fyrirfram um hvað 

myndin snerist að ég hefði áhuga á að heyra hvað sem þau höfðu um safnið og hjónin að 

segja. Ég vildi að frásagnirnar væru að mestu frjálsar, sem er í eðli myndarinnar – ég vildi 

leyfa frásögnum þeirra að stýra myndinni. Ég lét alla viðmælendur skrifa undir skjal þar 

sem þau samþykktu að ég fengi að nota efnið sem ég tók upp en á móti lofaði ég að ég 

skyldi nota það á faglegan hátt og láta þau ekki líta illa út.   

  Viðtölin tók ég í nokkrum hollum. Ég ákvað að taka viðtalið við Sverri snemma til 

þess að fá tíma til að átta mig betur á efni myndarinnar. Viðtalið við Friðgeir tók ég eina 

upptökuhelgina í september þegar tími gafst. Á sama tíma tók ég viðtal við Valdimar 

frænda þeirra en það viðtal rataði ekki í myndina. Viðtölin við Ástu, Sigtrygg, Baldvin og 

Benedikt komu upp með svo stuttum fyrirvara svo ég tók viðtöl við þau í sömu vikunni, 

sem hentaði vel þar sem viðtölin við þau fjögur voru annars eðlis en við þá feðga.  

 Þegar ég tók viðtalið við Sverri varð ég að undirbúa mig vel og vera mjög meðvituð 

um okkar tengsl (Ives, 1997: 29). Hann er tengdafaðir minn, maður sem ég hef þekkt vel 

í sex ár og við höfum því oft rætt margt af því sem kom fram í viðtalinu. Ég þurfti því 

þegar viðtalið fór fram að láta sem að ég vissi ekki neitt um svæðið, en kosturinn var sá 

að ég gat látið hann vita af því fyrirfram. Ég hafði undirbúið hann í nokkrar vikur með því 

að hringja í hann reglulega og spyrja hann út í ýmislegt gagnvart safninu, fá hann til að 

rifja upp með því að skoða myndir og biðja hann um að segja mér eitthvað sem ég vissi 

ekki áður. Ég vissi að hann væri vanur viðtölum eftir að hafa verið í nokkrum innslögum í 

sjónvarpsþáttum áður. Ég tók fram mjög snemma að ég vildi mun meira heldur en það 

sem hann var vanur að segja sjónvarpsfólki og helst eitthvað sem hann hefði ekki talað 

um áður við mig né fjölmiðla, en á sama tíma gera ráð fyrir því að ég sem áhorfandi vissi 

ekki neitt um viðfangsefnið. Viðtalið tókst mjög vel, ég fékk mikið af upplýsingum frá 

honum sem ég hafði ekki heyrt áður sem þýddi að ég fékk skýrari mynd á hvað ég væri 

að fara að gera. Í eitt skiptið brenndum við okkur bæði þar sem hann taldi sig þegar hafa 

sagt mér frá ákveðnu atviki, en þegar við fórum að hugsa það nánar þá hafði hann nefnt 

það í útvarpsviðtali við mig nokkrum árum áður. Þó ég hafi verið hluti af fjölskyldunni 

lengi þá er margt sem ég vissi ekki um staðinn þó þau hefðu talið sig hafa sagt mér frá 

því áður. Það fannst mér vera kostur við gerð myndarinnar að þrátt fyrir ég væri náin 

efninu þá þekkti ég samt ekki nema hálfa söguna sem ég var að spinna úr. Sverrir var 

afslappaður í viðtalinu og mér fannst það frekar vera eins og samtal okkar á milli, þrátt 
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fyrir að ekkert sjáist né heyrist í mér. Viðtalið við hann er ég sennilega ánægðust með úr 

allri myndinni.   

   Ásta ólst upp á bænum á móti Ystafelli, hún þekkti þau vel og vann fyrir Ingólf og 

Bibbu í eitt sumar. Hún sagði mér mikið frá heimilislífi þeirra hjóna og góðvildina sem 

einkenndi þau, en Ingólfur gat lagað flest sem laga þurfti og gerði það alla tíma 

sólarhrings og Bibba sá um að enginn yrði svangur á meðan. Það aðstoðaði mig við að 

setja meiri dýpt í söguna þrátt fyrir að bestu frásagnir Ástu komi því miður ekki fram í 

myndinni þar sem þær hentuðu ekki hinum breytta söguþræði, en sá hluti mun koma 

fram í aukaefni á DVD disknum.   

  Sigtryggur sagði mér betur frá viðhorfum sveitarinnar og annarra sem keyrðu 

þarna um en bæði voru viðhorfin jákvæð og neikvæð. Þá sagði hann mér frá viðbrögðum 

Ingólfs við þessu áreiti, sem ég hafði hvergi heyrt áður en hann ákvað að fela bílana sína 

fyrir öðrum.  

  Þá ákvað ég að leita viðmælenda sem byggju enn lengra frá og hefðu lítil eða 

engin tengsl við heimafólkið. Þá tók ég viðtal við Baldvin Ringsted og Benedikt Bragason, 

sem báðir eru kennarar við Verkmenntaskólann á Akureyri.  

  Benedikt ólst upp í næstu sveit og man eftir umræðunni um staðinn í gegnum 

síðustu áratugi. Baldvin er aftur á móti Akureyringur og mikill bílaáhugamaður og þekkir 

frekar safnið eins og það er í dag fremur en forsöguna. Ég ákvað að taka viðtal við þá á 

sama tíma þar sem þeir þekkjast innbyrðis og ég taldi þá geta ýtt undir frásagnir hjá hvor 

öðrum. Það gekk ágætlega en eftir á að hyggja hefði ég viljað tala við þá í sitthvoru lagi 

þar sem frásagnir þeirra voru ólíkar enda sjónarhorn þeirra mismunandi.  

  Þá tók ég viðtal við Friðgeir. Friðgeir fékk ég í viðtal án þess að hafa ákveðið hvort 

ég ætlaði að nota það eða ekki. Friðgeir var einstaklingurinn sem ég hafði einna mest 

talað við um þróun myndarinnar. Ég notaðist við nokkrar spurningar sem ég hafði skrifað 

og snerust aðallega að safninu og vinnu föður hans. Þetta viðtal fannst mér vera 

langerfiðasta viðtalið, þar sem við Friðgeir þekkjum hvort annað mjög vel, höfðum rætt 

efnið svo oft að erfiðlega gekk að ná upplýsingum sem ég sóttist eftir, sem voru af 

almennari kantinum. Þó fékk ég góða kafla þar sem hann ræðir um sjónarhorn föður síns 

á óreiðuna á safninu og nánari útlistanir á vinnuaðferðum hans.  

  Valdimar frændi Sverris hefur ávallt verið til staðar til að aðstoða á stærri dögum 

og kom með frásagnir af afa sínum og fleiru sem tengist safninu óbeint áður fyrr, en úr 
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varð að ég notaði ekki viðtalið frá honum þar sem myndin þróaðist út í það að hafa meiri 

samtímalega nálgun en ég gerði ráð fyrir í fyrstu.   

  Almennt er ég mjög ánægð með viðtölin. Hljóð og efni þeirra heppnuðust vel svo 

lítið þurfti að vinna í því í eftirvinnslu. Það voru þó nokkrir rammar sem ég var ekki nógu 

ánægð með sem dæmi má nefna í viðtalinu með Benedikt og Baldvini. Ramminn hjá Ástu 

var þokkalegur en ég náði að laga hann með eftirvinnslu. 

3.3 Teikningar 

Þar sem myndin er samsett úr ýmis konar skotum af fólki að vinna og viðtölum fannst 

mér vanta fallega og stílhreina leið til að fara úr einu í annað í myndinni og sérstaklega 

fara á milli árstíða sem marka alltaf þáttaskil á safninu og þar af leiðandi í myndinni. 

Árstíðirnar ákvað ég að marka með myndum frá safninu. Þar sem mörg skotin eru af 

bílum og hrúgum sem líta út sem ruslahrúgur fyrir sumum en gull fyrir öðrum, langaði 

mig til að undirstrika einhver skotanna með því að fá þau teiknuð. Eftir fund með 

náskyldum frænda sem er sjálflærður teiknari, fékk ég hann til þess að teikna nokkra 

ramma fyrir mig. Í upphafi vildi ég að þær yrðu á stöðum þar sem árstíðaskipti áttu sér 

stað, en á síðustu vikum eftirvinnslu þegar teikningarnar voru tilbúnar þá kom í ljós að 

staðsetning þeirra er ekki endilega á árstíðaskiptum, heldur einnig undir viðtölum og þar 

sem mér fannst myndirnar passa við. 

3.4 Kostnaður og fjáröflun 

Í október 2016, þegar yfirferð efnisins var búin og klipping var að byrja fyrir alvöru ákvað 

ég að búa til stiklu sem ég myndi nota til kynningar með styrkumsóknum, þrátt fyrir að 

lítið annað væri tilbúið. Í þessari styrkumsóknahollu ákvað ég að lækka umbeðnar 

fjárhæðir og þar af leiðandi vinna alla myndina launalaust en sækja um styrki fyrir gjaldi 

sem ég hef þurft að leggja út sjálf fyrir myndinni.   

  Ég sótti um styrki á þremur stöðum. Ég sótti um sjötíu þúsund krónur frá 

menningarstyrk Þingeyjarsveitar, fimmtíu þúsund frá félags-og menningarstyrk KEA og 

fimmtíu þúsund frá Norðurorku. Upphæðirnar miðaði ég við að væri útlagður kostnaður 

fyrir myndina og mynddiskana, auk þess til að borga teiknara laun. Ferðakostnaður til að 

sækja upptökutækin frá Ystafelli til Reykjavíkur sló upp í fimmtíu þúsund krónur keyrandi 

á eigin bíl. Ég mun borga teiknara alls tuttugu þúsund krónur fyrir myndirnar fimm sem 

hann teiknaði.   
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  Ég fékk einn styrk frá Þingeyjarsveit upp á sjötíu þúsund krónur sem ég mun nýta 

í að greiða upp ferðakostnað og borga teiknaranum laun.  

Lokaorð 

Afurðin er falleg mannlífsmynd þar sem viðtöl og myndir spinna saman atburðarás þar 

sem árstíðir og fjölbreytt störf á safninu eru sýnd. Gildi Ystafells í augum sveitunga hefur 

greinilega verið misjafnt í gegnum tíðina en með árunum hefur það fallið í hlýrri farveg 

og er nú orðin afþreying fyrir dýrmæta ferðamenn sem eiga leið um sveitina. Það sem 

áður þótti vera ruslahrúga er í dag talin prýði fyrir sveitina sem sjá má á velvild fólks í 

garð safnsins sem og þeim fjölda fólks sem kom og aðstoðaði launalaust til að aðstoða 

við vor- og haustverk safnsins. Eins og fram kemur í myndinni þá hefur Sverrir fundið 

leiðir til þess að vinna störf sín þrátt fyrir að vera bundinn við hjólastól, búið til verkfæri 

til þess úr alls konar dóti sem er í anda forsögu safnsins og er áhugavert og hvetjandi að 

fylgjast með honum vinna. Það sem að mínu mati allt of margir telja vera hindrun sýnir 

hann fram á að svo er ekki endilega, það er hægt að finna leið í kringum hana.   

 Frá því tökur hófust í mars 2016 og þangað til að eftirvinnslu lauk í janúar 2017 

hefur myndin tekið margar beygjur en ég er ánægð með hvert hún er komin. Hún hefur 

vissulega fullnægt tilgangi sínum og markmiðum sem ég hafði sett henni í upphafi en 

leiðin sem hún tók þangað varð önnur en ég taldi að hún yrði. Sem dæmi má nefna þá 

hafði ég gert ráð fyrir að myndin yrði um 35 mínútur en hún endaði í 24 mínútum. Þá 

lagði ég upp með að kynna sögu Ingólfs og konu hans betur en við eftirvinnsluna sá ég 

ekki fram á að það myndi ganga þar sem erfiðara hefði orðið að halda söguþræðinum 

nógu áhugaverðum og spennandi þar sem myndin hafði tekið beygju sem ég áttaði mig 

ekki á að hún myndi taka. Myndin þróaðist út í að snúast mun meira um Sverri og vinnu 

hans í dag heldur en fortíð safnsins. Margt myndefni sem ég hafði af Sverri og efni 

viðtalanna við hann og aðra tengdust vinnu Sverris meira en safninu sjálfu og það efni 

fannst mér þess eðlis að ég yrði að nota það þar sem það er hluti af þeirri mynd af 

staðnum sem ég var að reyna að leiða í ljós.   

  Vinna Sverris í skúrnum sem engum dytti í hug að væri skipulögð nema þeim sem 

þekkja til, varðveisla hans á íslenskri bílasögu og almenn framkoma hans við gesti og 

gangandi er stór hluti af þessari sál sem ég heillaðist af til að byrja með. Vil ég meina að 

ég hafi náð þessari sál á filmu og verður spennandi að sjá viðbrögð áhorfenda hvort 
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ætlunarverkið mitt hafi tekist. Um leið og verkefnið var krefjandi þá fann ég að þetta var 

sannkallað ástríðuverkefni þar sem það skipti mig sjálfa svo miklu máli að koma þessari 

mynd af staðnum á framfæri til þeirra sem hana ekki þekkja.   

  Ferlið hefur hingað til verið afar lærdómsríkt. Það var gífurlega krefjandi að vinna 

myndina að stærsta leitinu til ein en því lærdómsferli er ekki nærri því lokið. Næstu skref 

eru að texta myndina á ensku og senda hana inn á heimildamyndahátíðina Skjaldborg 

þar sem hún verður frumsýnd, verði hún samþykkt. Fljótlega mun ég svo hefja viðræður 

við RÚV og/eða N4, texta myndina á þýsku og undirbúa gerð DVD disksins sem ég áætla 

að verði tilbúinn í júní 2017. Heimildamyndin finnst mér hafa tekist vel og verður 

spennandi að sjá viðbrögð áhorfenda við henni.  
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