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Hlutir eru samtvinnaðir lífi okkar og því er mikilvægt að veita þeim athygli. 
Við yfirfærum á þá hugmyndir, tilfinningar og minningar og því hafa þeir 
áhrif  á hvað við hugsum, hvernig okkur líður og hvernig við högum okkur. 
Hlutir vekja upp minningar sem erfitt væri að kalla fram með öðrum hætti 
og þeir geta einnig birst okkur sem saga okkar eða annarra. Hlutir hafa því 
dýpri merkingu en við gerum okkur grein fyrir; þeir búa yfir persónulegum 
tengingum við staði, atburði, tilfinningar og aðra einstaklinga. Hlutir eru 
með okkur og jafnvel partur af  okkur á sama hátt og fjölskyldumeðlimir. 
Hvaða sögu hafa þínir hlutir að geyma?
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Ég ætlaði aldrei að gera útskriftarverkefni sem framhald af  BA ritgerðinni minni.
Það gerðist bara.
Ég vildi fjalla um minningar en vissi ekki að það yrði í gegnum hluti.
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Mynd1: kort af  þeim stöðum heilans sem tengjast minningum (t.v.) og tegundir minnis (t.h.)



Í fyrstu yfirferð annarinnar útskýrði ég í grófum dráttum hvernig minningar virka.
En ég las líka upp sögu.
Söguna af  fílnum.
Nokkrum mánuðum fyrr skildi ég við manninn minn og þegar við skiptum eigum 
okkar á milli kom í ljós að það var aðeins einn hlutur sem við áttum erfitt með að 
ákveða hvort okkar fengi að eiga. Þessi hlutur var stytta af  fíl sem við keyptum 
í upphafi bakpokaferðalags um asíu. Þetta var kannski það eina sem við áttum 
í raun saman – þótti jafn vænt um og langaði jafn mikið í. Þegar ég hugsaði til 
baka til þess hvað þessi eina stytta geymdi margar minningar – bæði góðar og 
erfiðar – gerði ég mér grein fyrir því að ég vildi fjalla um hluti – eða réttara sagt: 
minningarnar sem við geymum í hlutum.M
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„Eftir þetta hef  ég eiginlega komist að því að ég binst hlutum 
ekki tilfinningaböndum og á auðvelt með að losa mig við það 
sem ég hef  ekki þörf  fyrir eða langar ekki að hafa uppi við.“1

Ég fór að safna sögum fólks af  hlutum. 
Ég byrjaði á því að tala við fjölskyldumeðlimi 
og nána vini og bað þá um að segja mér frá 
hlutum sem þeim þykir vænt um. Mér fannst 
áhugavert að byrja á þessum aðilum því mér 
fannst gaman að sjá hvernig hluturinn sem 
þau völdu – og það hvernig þau sögðu frá 
honum – passaði vel við mína upplifun af  
einstaklingnum. Þá fór ég einnig að tala við 
aðila sem hafa glatað hlutum, týnt þeim eða 
misst í óhappi. Mér fannst áhugavert að sjá 
hvað við getum saknað hluta sárt en einnig 
hvernig tilfinningar fólks til hluta breytast við 
það að missa meirihluta eigna sinna. Þeir sem 
ég talaði við áttu það sameiginlegt að tengja 
minna við hluti eftir atburðinn þó allir hafi 
saknað einhvers.

1 Viðtal höfundar við Helgu Lárusdóttur, 13. mars 2018.
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Samhliða öllum viðtölunum og póstsamskiptum hélt ég áfram að greina fílinn. 
Ég gerði endurgerðir, fékk aðra til að gera endurgerðir eftir textalýsingu minni 
og kortlagði hvaða minningar fíllinn var virkilega farinn að geyma. Hlutir hætta 
nefnilega aldrei að safna minningum og því var hlutur sem áður táknaði mikið 
ævintýri, mikla ást og mikla vináttu farinn að tákna mikla sorg og sáran grátur. 
Það gæti því vel verið að það hafi verið gott fyrir mig að losna við fílinn. En þetta 
ferli hefur líka verið nokkurskonar þerapía þar sem að í fyrsta skiptið sem ég las 
söguna af  fílnum fyrir framan bekkjarsystkini og kennara þá grét ég. En í dag get 
ég sagt hverjum sem er söguna – og klökkna bara aðeins á köflum.

„Ég á ofsalega fáa hluti sem að ég tengi eitthvað við. En kannski er það vegna þess 
að á ákveðnum tímapunkti í mínu lífi þá svolítið losaði ég mig frá því og ég skildi 
eftir í mínu fyrra lífi hlutina sem ég tengdi tilfinningalega við. Þeir urðu bara eftir 
með gamla lífinu. Ég fór svolítið frjáls inn í nýja lífið.“2 

2 Viðtal höfundar við Önnu Margreti Valgeirsdóttur, 11. apríl 2018.
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Ég stefndi á að gera hlut. Eftir að hafa 
skoðað efnið frá mörgum sjónarhornum 
mat ég það svo að raunverulegt gildi 
hlutar liggur ekki í hlutnum sjálfum 
heldur minningunni sem hann geymir. 
Þá vitneskju vildi ég notfæra mér til 
þess að búa til hluti með minningu. 
Ég fór fram og til baka með þetta alla 
önnina en fannst allt svo yfirborðskennt 
sem mér datt í hug. Á endanum gaf  ég 
undan og sættist á að láta rannsóknina 
sjálfa stýra ferðinni og vera í raun 
aðalatriðið. Hlutverk mitt sem hönnuðar 
er því tvíþætt og felur í sér hvernig ég 
framkvæmi rannsókn (hverja ég spyr, 
að hverju ég spyr, hvað ég tengi saman, 
hvernig ég túlka það, hvað ég dreg fram) 
og svo hvernig ég kem niðurstöðunum til 
skila svo áhorfandinn skilji verkefnið og 
upplifi það á bæði fyrirframákveðinn og 
óvæntan hátt.

Rannsóknin mín byrjaði mörgum mánuðum 
fyrr við skrif  BA ritgerðarinnar Af  hverju 
söfnum við hlutum? og hélt svo áfram alla 
síðustu önnina. Ég gæti því talað og skrifað 
um samband okkar við hluti klukkutímum 
saman. Ég valdi efni ritgerðarinnar út frá þörf  
minni fyrir að skilja samband mitt við hluti. 
Ég kem úr fjölskyldu safnara. Við söfnum 
ekki einhverju ákveðnu, eins og pennum eða 
frímerkjum. Við söfnum öllu. Við sönkum að 
okkur hlutum sem við eigum svo erfitt með 
að losa okkur við. Ég vildi komast að því af  
hverju við myndum svona sterk tengsl við 
dauða hluti. Hvort þetta væri óheilbrigt. 
Hvort þetta væri algengt. Í raun komst ég 
ekki að einni vel skilgreindri niðurstöðu. 
Það eru uppi margar kenningar í ólíkum 
fræðigreinum. Það virðist þó vera eitthvað í 
mannlegu eðli sem veldur því að við tengjum 
tilfinningalega við hluti. Við tengjum mis 
sterkt við hluti, þeir sem safna hlutum eiga 
auðvelt með að yfirfæra á þá tilfinningar og 
hugmyndir og upplifa söfn hluta jafnvel sem 
framlengingu á sjálfinu.3 En í sem víðustum 
skilningi orðsins söfnun þá safna allir einhverju. 
Við eigum öll hluti sem við tengjumst, hvort 
sem við gerum okkur fyllilega grein fyrir því 
eður ei. Þar sem ég valdi efni ritgerðarinnar 
af  persónulegum ástæðum og raunverulegri 
þrá eftir svörum þá hefði kannski ekki átt að 
koma mér á óvart að þessi þráhyggja héldi 
áfram í útskriftarverkefninu. Ég hef  loksins 
viðurkennt fyrir sjálfri mér að bæði hlutir 
og minningar eru stór partur af  mínu lífi og 
mínu áhugasviði. Ég gæti því haldið þessari 
rannsókn áfram í lengri tíma.

Rannsóknin

3 Susan M. Pearce, On Collecting: An investigation into collecting 
  in the European tradition, London, New York: Routledge, 
  1995, bls. 175.

Nafnið Minningargripir: samband manns og hlutar vitnar í það að allir hlutir 
geta haft djúpstæða þýðingu fyrir einhverjum – hvert svo sem upprunalegt 
hlutverk hans var. Hluturinn sjálfur skiptir ekki eins miklu máli og minningin 
sem hann geymir. Hluturinn hefur ekki söguna án eigandans en eigandinn 
á minninguna samt sem áður án hlutarins. Hluturinn gerir minninguna 
þó áþreifanlega, gefur henni vigt, efnisgerir hana. Hluturinn varðveitir 
minninguna. Hann gerir minninguna að stærri hluta af  okkar lífi. Hann 
tengir okkur við staði, upplifanir og annað fólk.
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Hvernig fæ ég áhorfandann til að tengja 
við minningar annarra? Ég gerði tilraunir 
með að gera hluti. Ég endurgerði fílinn 
minn og stefndi á að endurgera hluti sem 
aðrir höfðu glatað. Ég fann þá að þó að 
það að endurgera fílinn hafi hjálpað mér 
þá fannst mér ég ekki getað gefið öðrum 
staðgengil sinna hluta. Það eina sem mig 
langaði að gera var að fara í leiðangur til 
að finna þessa týndu hluti. Mér fannst allt 
sem ég myndi gera vera svo yfirborðskennt 
og engan veginn getað komið í staðin fyrir 
hlutina. Með því að láta aðra endurgera 
fílinn eftir textalýsingu komst ég að því að 
það er mjög erfitt að lýsa formum í orðum 
en komst líka að því að við lesum mjög 
mismunandi út úr lýsingum. Í lýsingunni 
kom skýrt fram að fíllin væri ekki með eyru, 
en allar eftirmyndirnar voru með stór eyru. 
Það var skemmtileg tilraun en þá fann ég 
hversu erfitt er að gera minningargrip fyrir 
aðra.
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Ég gerði líka minjagripi fyrir minningar. Ég lék mér 
að því hvernig hlutir geyma minningar og hvernig 
hefðbundnir minjagripir eru framleiddir og seldir í 
nákvæmlega þeim tilgangi. Ég valdi fjórar, litlar, jákvæðar 
minningar og bjó til hefðbundna minjagripasegla fyrir 
þær minningar. Hugmyndin var að með því að búa 
til segulinn væri ég að varðveita minninguna og með 
því að hafa þá fyrir augum dags daglega gerði það 
minningarnar að stærri hluta af  lífi mínu. Með því 
að reka í þá augun kæmi minningin ósjálfrátt fram í 
hugann og gerði daginn örlítið betri. Ég er enn hrifin 
af  þessari hugmynd en stærsta vandamálið við hana er 
hvernig ég fæ áhorfandann til að tengja. Þetta er svo 
persónulegt og einstaklingsbundið að þó að verkefnið 
gæti verið skemmtilegt og jafnvel fyndið þá fæ ég ekki 
þau viðbrögð frá áhorfandanum sem ég sækist eftir.
 Ég valdi því að einbeita mér að því að safna 
sögum og koma þeim til skila. Með því að safna 
saman ólíkum sögum ólíkra einstaklinga vildi ég gefa 
lesendanum og áhorfandanum rými til að hugsa um 
sínar eigin minningar og jafnvel tengja við sögur og 
hluti annarra. Sögurnar eru því viljandi ónafngreindar 
og hlutirnir bakgrunnslausir. Ég tók líka snemma eftir 
því að bara með því að nefna efni verkefnisins fór fólk 
oftast ósjálfrátt að hugsa um sína eigin hluti. 

Mynd5: seglar fyrir góðar minningar
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Ég stefndi ekki á að gera bók sem útskriftarverkefni en ég komst fljótt að því að 
til þess að gera efninu almennileg skil væri það áhrifaríkast. Bókin er samansafn 
sagna frá ýmsum aðilum, af  hlutum sem þeim þykir vænt um, hlutum sem hafa 
glatast og almennt sambandi þeirra við hluti. Ég blanda þessum sögum við mína 
persónulegu sögu, vangaveltur og textabrot úr BA ritgerðinni minni. Ég valdi að 
blanda saman fræðitexta og persónulegum sögum því mér finnst þessir tveir heimar 
styðja hvor við annan. Fræðitextinn setur persónulegu sögurnar í stærra samhengi 
og útskýrir af  hverju við upplifum hluti á mismunandi hátt. Persónulegu sögurnar 
bæta tilfinningu við fræðitextann og setja hann í samhengi sem við tengjum við.

Bókin
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Ég gat farið margar leiðir til að sýna verkefnið mitt. Þegar verkefnið er svona 
huglægt og ætlað að vekja fram minningar og tilfinningar frekar en að sýna 
eitthvað sem ég bjó til skiptir framsetningin miklu máli. Ég valdi að fara mjög 
persónulega leið á prófdæmingunni. Ég stillti upp hvítu borði og tveimur hvítum 
stólum. Húsgögnum með enga fyrirframgefna eða augljósa sögu. Ég bauð 
prófdómaranum að setjast á móti mér. Ég talaði við hana og las fyrir hana söguna 
mína af  fílnum upp úr bókinni. Ég sagði henni frá ferlinu og niðurstöðum. Þá stóð 
ég upp og sótti hluti. Ég hafði valið þrjá hluti sem ég hafði fengið að láni og komu 
með áhugaverðri sögu. Uppáhalds eigur eigenda sinna – ekki vegna fjárhagslegs 
gildis heldur tilfinningalegs. Ég sótti einn hlut í einu og lagði á borðið á milli 
okkar. Á meðan við skoðuðum og handlékum hlutinn heyrðum við söguna lesna á 
upptöku. Eftir það skoðuðum við saman bókina og spjölluðum um hluti og hvaða 
möguleika ég hefði við uppsetningu á safni.

Prófdæming

Mynd7: uppstilling á prófdæmingu
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Það lá fyrir að ég þyrfti að breyta framsetningunni 
mikið milli prófdæmingar og safns þar sem 
ég valdi að fara mjög persónulega leið á 
prófdæmingunni. Prófdómarinn hafði komið með 
margar áhugaverðar hugmyndir að útfærslum en 
eftir samtal við leiðbeinendur komst ég að þeirri 
niðurstöðu að búa til strúktúr með gægjugötum. 
Ég gaf  því fólki tækifæri til að gægjast inn í 
persónulegar sögur fólks. Ég valdi fimm sögur og 
setti upp á ólíkan máta. Stundum sýndi ég hlutinn 
sjálfan en stundum eitthvað sem tengdist sögunni. 
Í sögu um tuskudýr fannst mér mýktin vera 
aðalatriðið og í sögunni um klukkuna skipti útlit 
klukkunnar minna máli en sú staðreynd að hljóðið 
í henni gerði sumum gestum erfitt um svefn.

Gægjugötin vekja forvitni en gera 
hlutinn líka lítinn og ósnertanlegan. 
Sumum hlutunumm fygldi svo 
upptaka af  eiganda hlutarins að lesa 
upp söguna sem hluturinn geymir. 
Þetta er verk sem krefst þess að gestir 
sýningarinnar gefi sér tíma í að skoða 
en ég var mjög ánægð með viðbrögðin. 
Ég heyrði margar sögur af  hlutum á 
meðan á sýningunni stóð – bæði 
frá fólki sem tengdi við sögurnar og 
hlutina sem voru til sýnis en einnig 
ótengdar minningar sem vöknuðu upp 
við að heyra sögur annarra. Bókin 
var einnig til sýnis í svipaðri mynd og 
á prófdæmingu – bæði á íslensku og 
ensku.

Mynd8: uppstilling á Kjarvalsstöðum
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„Tóbakssprautan mín er 2,5 ml og ég hef  átt hana í mörg ár. Ég man 
eftir því þegar ég skar hana til og svo er hún með sprungu sem ég man 
hvernig kom. Ég er alltaf  með hana í vasanum. Ég gæti ekki hugsað mér 
að losa mig við hana, ekki einu sinni ef  ég hætti að nota tóbak.“4

Mynd9: tóbakssprauta – hlutur en ekki hljóð
4 Viðtal höfundar við Guðbjart Sindra Vilhjálmsson, 14. febrúar 2018.
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„Eyja Einhyrningur er bangsi sem er 
bleikur og hvítur og er einhyrningur. 
Hún er uppáhalds því hún er mjúk 
og það er hægt að knúsa hana. Ég 
fékk hana frá frænku minni fyrir að 
vera dugleg á fótboltaæfingum – var 
dugleg að mæta á æfingar og gera 
mitt allra besta. Ég hafði beðið lengi 
eftir þessum bangsa – var búin að 
velja hann löngu áður en ég fékk hann 
í verðlaun. Mér finnst rosalega gott að 
sofa með hann.“5

Mynd8: Eyja Einhyrningur – sagan í heyrnartólum og loðið efni til að strjúka
5 Viðtal höfundar við Freyju Rán Sigurjónsdóttur, 16. apríl 2018. 27



„Þegar við vorum að tæma hús mömmu og pabba þá nældi ég 
mér í koppinn hennar ömmu, hvítan emeleraðan með blárri 
rönd á brúninni. Amma bjó í Dal í Borgarnesi, í bárujárnshúsi á 
tveimur hæðum, með hlöðnum kjallara. Svefnherbergið hennar 
ömmu var upp á lofti og stiginn frekar brattur (í minningunni). 
Klósettið var niðri í kjallara og alveg í hinum endanum frá 
stiganum niður í kjallara þannig að um langan veg var að fara 
ef  manni var mál. Í minningunni var einnig kalt í kjallaranum 
og ekki mikið um ljós. Stiginn niður í kjallara var lokaður af  
með hliði og hlera og við hliðina á hleranum var stór rulla. 
Hleranum og hliðinu var alltaf  lokað á nóttunni (líklega til að 
halda hitanum inni). Þegar við systurnar vorum í heimsókn hjá 
ömmu þá sváfum við oftast inni hjá henni, önnur uppí og hin í 
litlu rúmi sem var alveg undir súð. Koppurinn var undir rúmi hjá 
ömmu (ef  til vill hafa verið fleiri koppar sem ég man ekki eftir) og 
mikið var nú þægilegt að fá að nota koppinn í stað þess að fara 
alla leið niður í kjallara í rökkrinu. Systir mín var líka ekki þetta 
litla myrkfælin þannig að ég þurfti alltaf  að fara með henni niður. 
Koppinn nota ég núna undir sumarblóm í garðinum mínum og 
hef  hann stundum upp á borðum. Hann kallar á ótal minningar, 
um ömmu, lykt, rigningu á súðinni yfir litla rúminu (yndislegt 
hljóð í sunnlenskri rigningu), rifsber, mjólkurbrúsa og mjólk 
sótt í útibúið, hitapoka, kakó og Albert (kex sem var svipað og 
mjólkurkex nema minna).“6
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6 Viðtal höfundar við Þórhöllu Guðbjartsdóttur, 16. apríl 2018.
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„Ég eignaðist þessi gleraugu þegar ég var 7 ára 
gömul og nemandi í Austurbæjarskóla. Á þeim 
tíma var skylda að fara í háfjallasól til að örva D 
vítamín framleiðslu og að auki fengum við lýsi í 
skólanum. Þessi gleraugu eru mér mjög kær því 
ég tengi bæði jákvæðar og neikvæðar minningar 
við þau. Þær jákvæðu eru að gleraugun minna 
mig á upphaf  skólagöngu minnar, ég nefnilega 
elskaði að vera í skóla. Ég hef  alltaf  verið mjög 
fróðleiksfús og félagslynd og haft gaman af  því að 
fást við krefjandi hluti. Neikvæðu minningarnar 
tengjast athöfninni að fara í ljós. Við vorum látin 
hátta okkur úr öllu nema nærbuxum, strákar og 
stelpur saman og látin fara í langa röð því þetta 
voru nokkrir bekkir saman. Fjögur háfjallaljós 
héngu niður úr loftinu yfir hörðum bekkjum sem 
við vorum látin liggja á í 2 mínútur á hvorri hlið. 
Hjúkrunarfræðingur í slopp stjórnaði þessum 
aðgerðum með harðri hendi. Hún hræddi okkur 
líka með því að segja að við yrðum blind ef  
við tækjum niður gleraugun. Mér fannst þetta 
niðurlægjandi ferli og leið oft eins og lambi 
sem var verið að leiða til slátrunar. Ég geymi 
gleraugun ofan í eldhússkúffu sem ég kalla „allt 
heimsins yndi“. Þar ægir saman allskyns hlutum 
og gleraugun liggja þar innan um. Ég veit ekki 
af  hverju ég geymi þau þar en ekki á betri 
stað... kannski vegna þess að mér finnst gott að 
reka augun í þau annað slagið og hugsa þá með 
angurværð til baka til þess tíma þegar ég var lítil 
stúlka. Ég hef  varðveitt þau eins og sjáaldur augna 
minna og mun gera áfram svo lengi sem ég lifi.“7

Mynd10: gleraugu fyrir háfjallasól – hlutur, lýsing og sagan í heyrnartólum

7 Viðtal höfundar við Hrafnhildi Ýr Denke, 21. febrúar 2018.
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„Klukkan er stór partur af  mínu lífi. Ég ólst upp 
með henni en mamma og pabbi fengu hana 
gefins þegar ég var barn. Mér er mjög minnistætt 
að þegar ákveðnir gestir komu til næturgistingar 
þurfti alltaf  að stoppa klukkuna svo þeir gætu 
sofið. Við hin sem bjuggum í húsinu vorum 
ekkert að láta hana raska ró okkar. Klukkan slær 
einu sinni á hálfa tímanum og svo upp í tólf  slög 
klukkan tólf. Bara dásamlegt hljóð, milt og ljúft. 
Ég fékk hana svo eftir daga pabba. Reyndar var ég 
búin að semja við hann að ef  hann félli snöggt frá 
mætti ég fara og sækja hana svo ég þyrfti ekki að 
slást við systkini mín um hana. En á meðan hann 
var með nokkra heilsu lét hann mig taka hana svo 
það væri klárt að ég fengi hana. Núna hangir hún 
á ganginum í húsinu mínu, slær og gengur rétt eftir 
örugglega nærri 50 ára notkun.“8

8 Viðtal höfundar við Ragnhildi Ragnarsdóttur, 11. apríl 2018.



Ég er mjög sátt með útfærslu verkefnisins og hefði ekki viljað breyta neinu. Ég 
hafði gaman af  báðum útfærslunum sem ég valdi – bæði á prófdæmingu og safni. 
Ég hef  gaman af  því að vinna eins og ég gerði í ferlinu. Að tala við fólk, lesa texta 
um efnið frá ólíkum sjónarhornum, gægjast inn í sögur fólks og prófa mismunandi 
útfærslur. Þó ég hafi lagt upp með að gera hlut með sögu þá er ég ánægð að hafa 
valið að segja frekar frá sögum fólks og hluta. Ég hef  betri skilning á raunverulegu 
gildi hluta sem ég veit að mun nýtast mér sérstaklega vel sem vöruhönnuði.
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Ég vil þakka öllum sem veittu mér aðstoð í ferlinu, öllum 
sem ég talaði við og þeim sem voru nógu hugrakkir til 
að lána mér dýrmætustu eigur sínar.
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