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Útdráttur	

Meistaraverkefnið	Þjáning/tjáning:	Gildi	sagnamennsku	í	bataferli	eftir	slys	skiptist	í	tvo	

megin	hluta.	Annarsvegar	er	rannsóknarhluti	sem	byggist	á	17	eigindlegum	viðtölum	við	

einstaklinga	sem	höfðu	lifað	af	alvarlegt	slys,	og	gerir	grein	fyrir	fræðilegum	bakgrunni	

rannsóknarinnar.	 Hinsvegar	 fólst	 verkefnið	 í	 að	 setja	 upp	 sýningu	 sem	 byggði	 á	

slysafrásögnunum	 sem	 var	 safnað	 og	 hlutum	 frá	 viðmælendunum	 sem	 minntu	 þá	 á	

slysið	 eða	 bataferlið.	 Rannsóknarspurningin	 beindist	 að	 því	 að	 skoða	 hvaða	 hlutverk	

slysafrásagnir	 hafa	 í	 samtímanum	 og	 hvaða	 gildi	 sagnamennska	 hefur	 í	 bataferli	 eftir	

slys.	 Í	 þessari	 skýrslu	 er	 farið	 vandlega	 yfir	 alla	 þætti	 verkefnisins,	 allt	 frá	 helstu	

kenningum	sem	liggja	rannsókninni	til	grundvallar	til	nákvæmrar	lýsingar	á	undirbúningi	

og	 opnun	 sýningarinnar.	 Farið	 er	 m.a.	 yfir	 helstu	 strauma	 og	 stefnur	 í	 sögu	

þjóðsagnasöfnunar	til	þess	að	staðsetja	söfnunina	á	slysafrásögnum	innan	þeirrar	hefðar	

sem	 er	 í	 sífelldri	 þróun.	 Þá	 eru	 kannaðir	 ýmsir	 snertifletir	minnisfræði	 við	 þessa	 gerð	

sagnamennsku,	 þ.e.	 hvernig	 mismunandi	 birtingarmyndir	 minnisins	 koma	 fyrir	 í	

slysafrásögnum	 og	 hvernig	 hlutir	 eru	 oft	 tengdir	 við	 minningar.	 Þvínæst	 eru	

viðtalsgögnin	greind	ítarlega.	Þar	á	eftir	er	fjallað	um	sögulega	þróun	safna	og	sýninga	til	

að	 setja	 sýninguna	 Þjáning/tjáning	 í	 sögulegt	 samhengi.	 Skýrslan	 endar	 svo	 á	 ítarlegri	

útlistun	 á	 undirbúningi	 og	 uppsetningu	 sýningarinnar	 sem	 var	 haldin	 á	 Heilsustofnun	

Náttúrulækningafélags	 Íslands	 í	Hveragerði	og	hugleiðingum	um	hvernig	hægt	væri	að	

fylgja	henni	eftir.	

	

	

	

	

	

	

	 	



5	

Abstract	

The	 MA	 project	 Suffering/Expression:	 The	 Value	 of	 Storytelling	 in	 the	 Rehabilitation	

Process	 After	 Accidents	 is	 divided	 into	 two	 main	 parts.	 The	 first	 part	 is	 a	 research	

component	 based	 on	 17	 qualitative	 interviews	 with	 individuals	 who	 have	 survived	 a	

serious	accident,	all	of	which	are	placed	in	a	wider	academic	context.	The	second	part	

involves	the	creation	of	an	exhibition	based	on	the	stories	about	accidents	and	objects	

from	the	 interviewees	that	reminded	them	of	 the	accident	or	 their	 rehabilitation.	The	

research	question	behind	 the	project	 involved	a	 consideration	of	 the	 role	of	 accident	

narratives	 in	 contemporary	 society	 and	 the	 value	 of	 storytelling	 in	 the	 rehabilitation	

process	after	accidents.	This	report	 involves	a	detailed	consideration	of	all	 the	various	

stages	of	the	project	ranging	from	the	theories	which	underly	the	research	to	a	detailed	

description	of	the	preparation	of	the	exhibition	and	its	opening.	It	starts	by	considering	

the	main	currents	within	the	history	of	collecting	oral	narratives	 in	order	to	place	this	

present	 project	 in	 the	 context	 of	 that	 ever-developing	 tradition.	 After	 this,	 the	

connections	 between	 memory	 studies	 and	 storytelling	 are	 explored,	 noting	 among	

other	 things	 the	 role	 played	 by	 memory	 in	 accident	 narratives	 and	 how	 objects	 are	

often	associated	with	memories.	After	this	the	interview	material	 is	analysed	in	detail.	

This	 is	 followed	 by	 an	 examination	 of	 the	 historical	 evolution	 of	 museums	 and	

exhibitions	 in	order	to	place	the	present	exhibition	Suffering/Expression	 in	a	historical	

context.	The	report	ends	with	a	detailed	examination	of	the	evolution,	preparation	and	

eventual	installation	of	the	exhibition	in	the	NLFI	Spa	and	Medical	Clinic	in	Hveragerði,	

with	some	considerations	of	how	it	might	be	followed	up.	
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Formáli		

Þessi	 rannsókn	 var	 unnin	 undir	 handleiðslu	 prófessors	 Terry	 Gunnell.	 Á	 reglulegum	

fundum	 okkar	 höfum	 við	 farið	 um	 víðan	 völl	 og	 rætt	 um	 listina,	 sýningarhald	 og	

skýrsluskrif.	 Ég	 vil	 þakka	 honum	 fyrir	 að	 hafa	 eytt	 heilu	 blekbyttunum	 í	 nákvæman	

yfirlestur,	fyrir	að	halda	mér	við	efnið	og	ekki	síst	fyrir	að	ýta	mér	út	á	ystu	nöf.	Mínar	

dýpstu	þakkir	fá	svo	viðmælendur	mínir	fyrir	að	treysta	mér	fyrir	sinni	sárustu	reynslu	og	

fyrir	það	mikla	örlæti	að	leyfa	mér	að	nota	reynsluheim	sinn	á	sýningu.	Vinkonur	mínar,	

Sigurlaug	 Dagsdóttir	 og	 Sigrún	 Hanna	 Þorgrímsdóttir,	 eiga	 bestu	 þakkir	 skilið	 fyrir	 að	

hjálpa	mér	að	koma	skýrslunni	af	sjúkrabörunum	með	sínum	vel	ígrunduðu	vangaveltum	

og	 fræðilega	yfirlestri.	Einnig	þakka	ég	þúsundþjalasmiðnum	Jósavin	Helgasyni	 fyrir	að	

rétta	mér	hjálparhönd	við	gerð	hljóðskúlptúrs	og	vini	mínum,	Páli	Hauki	Björnssyni,	fyrir	

að	aðstoða	mig	við	að	vinna	hljóðið.		

	 Þá	 þakka	 ég	 fjölskyldu	 minni	 einnig	 fyrir	 ómetanlegan	 stuðning	 og	 skilning	 á	

verkefninu.	Móðir	mín,	Þóra	Sigurþórsdóttir,	 fær	sérstakar	þakkir	 fyrir	að	 leyfa	mér	að	

vinna	að	sýningarundirbúningnum	á	vinnustofu	sinni	og	fyrir	 listrænar	ráðleggingar.	Þá	

fær	 faðir	 minn,	 Bjarki	 Bjarnason,	 sérstakar	 þakkir	 fyrir	 yfirlestur	 ritgerðarinnar	 og	

fræðilegar	 ábendingar.	 Guðmundi	 Bjarkasyni,	 bróður	mínum,	 þakka	 ég	 fyrir	 að	 smíða	

sýningarstöplana.	 Einnig	 þakka	 ég	 tengdaforeldrum	mínum,	 Antoni	 Helga	 Jónssyni	 og	

Margréti	 Sveinsdóttur,	 fyrir	 veitta	 aðstoð.	 Þá	 vil	 ég	 þakka	 manninum	 mínum,	 Atla	

Antonssyni,	fyrir	að	hvetja	mig	til	dáða,	hafa	ávallt	ómælda	trú	á	mér	og	fyrir	að	taka	að	

sér	 lokayfirlestur.	 Að	 lokum	 fær	 sonur	 minn,	 Bjarki	 Atlason,	 sérstakar	 þakkir	 fyrir	 að	

umvefja	líf	mitt	með	kátínu	og	minna	mig	á	lífið	fyrir	utan	ritgerðarskrif.		
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Inngangur	
Ég	 var	 hrikalegur	 hrakfallabálkur	 sem	 barn	 og	 var	 stöðugt	 að	 meiða	 mig	 með	 þeim	

afleiðingum	að	ég	hef	verið	saumuð	fimm	sinnum	á	hausnum.	Eftir	að	ég	slasaðist	leit	ég	

iðulega	 í	 spegil	 til	 að	 taka	út	breytingarnar	 sem	höfðu	orðið	á	 líkama	mínum.	Ég	man	

sérstaklega	eftir	þeirri	ofsahræðslu	sem	greip	mig	þegar	ég	var	sex	ára	og	slasaðist	í	leik	

með	 bróður	 mínum	 sem	 fólst	 í	 því	 að	 hoppa	 í	 sófanum	 þannig	 að	 ég	 rak	 höfuðið	 í	

borðhorn.	 Kvíðafull	 spennan	beindist	 ekki	 síst	 að	 því	 að	 horfa	 á	 opið	 sárið	 á	 enninu	 í	

speglinum,	sem	var	eins	og	innsýn	í	heim	sem	venjulega	er	manni	lokaður.	Það	sama	var	

uppi	á	teningnum	eftir	að	ég	meiddist	í	rúgbíleik	við	bróður	minn	og	frænda	innandyra	í	

foreldralausu	húsi.	Þegar	ég	beið	eftir	niðurstöðum	úr	röntgenmyndatökunni,	óskaði	ég	

einskis	heitar	en	að	ég	væri	brotin	og	 fengi	gifs	á	handlegginn,	bæði	 til	að	 fá	að	segja	

fólkinu	 í	 kringum	 mig	 slysasöguna	 mína	 og	 til	 að	 fá	 að	 upplifa	 það	 að	 vera	

handleggsbrotin.	Þetta	var	ekki	í	seinasta	skiptið	sem	ég	lenti	í	hremmingum	og	meiddi	

mig	 því	 ég	 átti	 eftir	 að	 fótbrotna,	 skalla	 borð	 í	 svefni	 og	 reka	 höfuðið	 utan	 í	

sundlaugarbakka	þannig	að	ég	missti	meðvitund	í	nokkrar	sekúndur.	Þannig	má	segja	að	

slys	og	einhverskonar	líkamlegar	hremmingar	hafi	mótað	sjálfsmynd	mína,	enda	fékk	ég	

viðurnefnið	klaufi	 í	gagnfræðaskóla.	Á	sama	hátt	urðu	hremmingarnar	upphafspunktur	

að	því	að	ég	fékk	áhuga	á	frásögnum	af	slysum.		

	 Það	var	samt	ekki	fyrr	en	vorið	2007,	í	þriggja	vikna	vinnubúðum	á	vegum	Dieter	

Roth	 akademíunnar	 á	 Seyðisfirði,	 að	 ég	 nýtti	 mér	 slysafrásagnir	 í	 myndlist	 og	 hóf	

markvisst	 að	 vinna	með	 áhuga	minn	 á	 sjúkrasögum.	 Í	 þeirri	 ferð	 kynntist	 ég	 tveimur	

bræðrum	sem	bjuggu	yfir	mikilli	sagnagáfu	og	það	var	upphafið	að	því	að	ég	fór	að	safna	

munnmælasögum.	Ég	hitti	bræðurna	heima	hjá	þeim	og	fékk	að	taka	upp	sögurnar	sem	

þeir	 sögðu	 ýmist	 sameiginlega	 eða	 hvor	 í	 sínu	 lagi.	 Ég	 bað	 þá	 einungis	 að	 segja	mér	

sjúkrasögur	því	ég	var	innblásin	af	frásögnum	af	gamla	spítalanum	á	Seyðisfirði	sem	ég	

hafði	heimsótt.	Á	meðan	ég	dvaldi	á	Seyðisfirði	bjó	ég	til	hljóðskúlptúr	úr	krossviði	utan	

um	frásagnirnar	sem	urðu	hluti	af	 lokaverkefninu	mínu	við	Listaháskóla	Íslands	sem	ég	

nefndi	 Sjúkrasögur.	 Skúlptúrinn	 var	 blár	 kúpull	 með	 sex	 hlustunarpípum	 sem	 færðu	
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gestum	 sögur	 bræðranna.	 Þeir	 sögðu	 frá	 draumum	 sem	 boðuðu	 veikindi,	

grasalækningum	frænku	þeirra	og	alls	kyns	alþýðulækningum.	

	 Þegar	kom	að	því	að	gera	lokaverkefni	í	námi	mínu	í	hagnýtri	þjóðfræði	sótti	það	

á	mig	 að	halda	 áfram	með	þessar	 vangaveltur	 og	nálgast	 þær	 frá	 sjónarhóli	 sem	er	 á	

mörkum	þjóðfræði	og	myndlistar.	Hægt	og	rólega	þróaðist	verkefnið	út	 í	það	að	halda	

sýningu	sem	myndi	byggja	á	söfnun	slysasagna	í	samtímanum.	Ég	lagði	upp	með	nokkrar	

nátengdar	 rannsóknarspurningar:	 hvað	 einkennir	 sögur	 af	 alvarlegum	 slysum	 í	

samtímanum	og	hvaða	hlutverki	þjóna	þær?	Í	þessari	skýrslu	verður	meðal	annars	vikið	

að	 því	 hvernig	 frásagnir	 af	 slysum	 og	 bataferli	 einstaklinga	 hafa	 frá	 fornu	 fari	 verið	

samofnar	menningunni.	 Ég	 hef	meðal	 annars	 skoðað	 hvernig	 þessar	 reynslusögur	 eru	

hluti	 af	 bataferli	 þeirra	 sem	 lifa	 af	 slys	 og	 hvernig	 minningarnar	 tengjast	 ákveðnum	

hlutum	sem	fela	í	sér	sögur.	Að	sama	skapi	þykir	mér	athyglisvert	hvernig	líkaminn	segir	

sína	sögu,	m.a.	þegar	líkamsímyndin	tekur	breytingum	eftir	slys	og	knýr	fólk	til	að	skapa	

sér	 nýja	 sjálfsmynd.	 Það	 er	 t.d.	 afar	 algengt	 að	 fólk	 álíti	 atvikið	 marka	 rof	 á	 lífssögu	

þeirra	og	skipta	lífinu	í	tvennt:	fyrir	og	eftir	slys.			

	 Í	 þessari	 rannsókn	 verður	 meðal	 annars	 stuðst	 við	 eigindlegar	

rannsóknaraðferðir	og	til	grundvallar	liggja	viðtöl	við	sautján	einstaklinga	sem	hafa	orðið	

fyrir	 alvarlegu	 slysi.	 Spurningarammi	 rannsóknarinnar	 nær	 utan	 um	 tímann	 áður	 en	

slysið	átti	sér	stað,	slysið	sjálft	og	síðan	bataferli	einstaklingsins.	Með	viðtölunum	reyndi	

ég	að	skyggnast	betur	inn	í	líkamlega	og	andlega	upplifun	viðmælenda	af	því	að	lenda	í	

slysi	en	ekki	síst	að	ná	utan	um	bataferlið	og	skoða	hvaða	leiðir	voru	farnar	til	þess	að	ná	

heildrænum	 bata.	 Þetta	 ferli	 rímar	 vel	 við	 hugtak	 breska	 mannfræðingsins	 Victors	

Turner	(1920	–1983)	„social	drama“	sem	vísar	til	undirliggjandi	spennu	þegar	heimurinn,	

sem	var	upphaflega	heill,	brotnar	og	fer	í	ójafnvægi	og	þarf	svo	að	finna	leið	til	að	verða	

heill	aftur.	Á	slíkum	tímum	kemur	í	ljós	að	við	höfum	ekki	alltaf	stjórn	á	þeim	aðstæðum	

sem	við	 lendum	 í.	 Eitthvað	 leiðir	okkur	úr	 jafnvægi	 (e.	 cosmos)	 í	 ójafnvægi	 (e.	 chaos).	

Victor	Turner	lýsir	því	þannig	að	eiginleikar	þess	sem	er	á	þröskuldinum	á	milli	heima	(e.	

liminality)	séu	alltaf	margræðir	vegna	þess	að	ástand	þessara	einstaklinga	sleppur	undan	

eða	 fer	 á	 milli	 möskva	 í	 því	 neti	 skilgreininga	 sem	 að	 öllu	 jöfnu	 staðsetur	 fyrirbæri	 í	

menningarlegu	rými.	Þeir	sem	eru	á	þröskuldinum	eru	hvorki	hér	né	þar,	heldur	 inni	á	
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milli	þeirra	staða	sem	er	úthlutað	af	lögum,	siðum,	venjum	og	athöfnum.1		Eftir	alvarlegt	

slys	má	 segja	 að	 fólk	 lendi	 í	millibilsástandi	 af	 þessu	 tagi.	Mikil	 óvissa	 ríkir	 um	 stöðu	

einstaklingsins	og	hvernig	líf	hans	muni	verða	svo	að	sögur	fólks	af	því	að	lenda	í	slysi	og	

reyna	 að	 fóta	 sig	 á	 ný	 verða	 um	 leið	 sögur	 af	 því	 að	 takast	 á	 við	 óreiðuna	 í	

millibilsástandinu	og	koma	aftur	á	jafnvægi.	

	 Sagnaflutningur	 um	 andlega	 og	 líkamlega	 líðan	 einstaklinga	 er	 nátengdur	

þjóðsagnafræði	 og	 sviðslistafræði	 (e.	 performance	 studies)	 en	 er	 einnig	 sjálfstætt	

fræðasvið	innan	sálfræði	og	félagsráðgjafar.	Rannsóknin	er	þverfræðileg	og	þó	hún	sæki	

helst	á	mið	þjóðfræðinnar	þá	er	ætlunin	að	skoða	nálganir	annarra	fræðasviða	og	reyna	

að	brúa	bilið	á	milli	 félagsráðgjafar,	sálfræði	og	þjóðsagnafræði.	Ég	mun	meðal	annars	

skoða	 hvernig	 ýmsir	 meðferðaraðilar	 hafa	 notað	 frásagnarmeðferð	 (e.	 narrative	

therapy)	en	hún	snýst	um	að	leyfa	þeim	sem	verða	fyrir	slæmri	reynslu	að	endurskapa	

sína	 eigin	 sögu	 með	 því	 að	 endurraða	 atburðum	 inni	 í	 frásögninni,	 velja	 og	 hafna	

ákveðnum	atburðum	og	umfram	allt	 að	vera	 leikstjórar	 síns	eigin	 lífs.	 Sálfræðingar	og	

geðlæknar	 hafa	 einnig	 verið	 á	 svipuðum	 slóðum	 með	 þróun	 svokallaðrar	

áfallafrásagnarfræði	(e.	trauma	narrative	studies).	

	 Í	 þjóðfræði	 er	 löng	 hefð	 fyrir	 söfnun	 sagna	 og	 er	 fyrsti	 hluti	 ritgerðarinnar	

helgaður	 nálgun	 þjóðsagnafræði.	 Þá	 verður	 farið	 yfir	 helstu	 aðferðir	 og	 nálgunarleiðir	

þjóðsagnafræðinnar	í	gegnum	tíðina.	Farið	verður	frá	upphafsárum	þjóðfræðinnar	þegar	

menn	litu	á	sögurnar	sem	anda	þjóðarinnar	sem	bar	að	fanga	með	söfnun	yfir	í	það	að	

skoða	hvernig	nýjar	 stefnur	 ruddu	sér	 rúms.	Umfram	allt	verður	 tekið	mið	af	 sögnum,	

sem	 er	 ein	 undirgrein	 þjóðsagna,	 einkum	 sálfræðilegum	 hliðum	 þeirra	 og	 félagslegri	

virkni.	 Jafnframt	 verða	 sagnir	 skoðaðar	 frá	 sjónarhóli	 sviðslistafræði	 og	 ekki	 síður	

hvernig	 menn	 hafa	 notað	 sögur	 til	 þess	 að	 reyna	 að	 breyta	 líðan	 sinni	 og	 annarra.	

Áhersla	verður	 svo	 lögð	á	að	kanna	hvernig	mismunandi	 fræðimenn	hafa	greint	 sögur	

sem	verkfæri	til	að	hafa	bein	áhrif	á	sálarlíf	þess	sem	segir	frá	og	þeirra	sem	hlusta.	Í	lok	

fyrsta	hluta	ritgerðarinnar	verður	svo	greint	frá	helstu	kenningum	fræðimanna	um	slysa-	

og	veikindafrásagnir	og	fjallað	um	hvaða	gildi	slíkar	sögur	hafa	í	samfélaginu.	

	 Sögur	byggja	að	miklu	 leyti	 á	minni	og	minni	 tengist	oft	hlutum	og	 líkamanum	

sjálfum.	Í	öðrum	hluta	skýrslunnar	verður	fjallað	um	minnisfræði	(e.	memory	studies)	og	

																																																								
1	Victor	W.	Turner.	The	Ritual	Process	(Chicago:	Aldine	Publishing	Company,	1969),		bls.	95.	
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skoðað	 hvernig	 minnið	 á	 sér	 margar	 birtingarmyndir	 sem	 tengjast	 með	 ólíkum	 hætti	

reynslunni	 af	 því	 að	 lenda	 í	 slysi,	 meðal	 annars	 hvernig	 minni	 og	 gleymska	 mótar	

upplifun	 þeirra	 sem	 missa	 meðvitund	 vegna	 slysa.	 Einnig	 verður	 athugað	 hvernig	

líkaminn	getur	orðið	miðdepill	og	uppspretta	frásagna.	Franski	sagnfræðingurinn	Pierre	

Nora	skilgreindi	hluti	og	staði	sem	minna	okkur	á	fortíðina	sem	„lieux	de	mémoire“	og	í	

minni	 umfjöllun	 um	 frásagnir	 þeirra	 sem	 hafa	 lent	 í	 slysi	 mun	 ég	 gera	 ráð	 fyrir	 að	

líkaminn	geti	einnig	flokkast	sem	slíkur	hlutur.	

	 Í	 þriðja	 kafla	mun	ég	 fjalla	um	eigindlega	aðferðafræði	og	 viðtölin	 sem	ég	 tók.	

Þar	mun	ég	greina	viðtalsgögnin	sem	liggja	rannsókninni	og	sýningunni	til	grundvallar	og	

kortleggja	betur	hvað	einkenni	slysafrásagnir	í	samtímanum	og	verður	þar	litið	til	atriða	

á	borð	við	frásagnarminni	og	uppbyggingu.	Athugað	verður	 í	hvaða	tilgangi	harmsögur	

eru	notaðar	í	samfélagi	okkar	og	hverskonar	áhrif	þær	hafa	á	þann	sem	miðlar	og	þann	

sem	hlýðir	á	sögurnar.	Á	sama	tíma	verður	fjallað	um	þau	vandkvæði	sem	komu	upp	 í	

rannsóknarferlinu.	

	 Þeir	 sem	 segja	 slysasögur	 vísa	 ekki	 aðeins	 til	 líkama	 síns	 heldur	 einnig	 hluta	 í	

kringum	 sig	 og	 hlutgera	 þannig	 söguna.	 Í	 fjórða	 kafla	 verður	 þess	 vegna	 fjallað	 um	

hvernig	 hlutir	 segja	 sögu	 og	 þá	merkingu	 sem	 hlutir	 fá	 í	 okkar	 daglega	 lífi.	 Jafnframt	

verður	 sjónum	 beint	 að	 þeim	 hlutum	 sem	 viðmælendur	 mínir	 hafa	 lánað	 mér	 í	

sýningarrýmið	og	skoðað	hvernig	áfallið	sem	eigandinn	lenti	í	gefur	hlutnum	merkingu.	

Þar	sem	markmið	verkefnisins	er	að	setja	upp	sýningu	sem	byggir	á	rannsókninni	mun	

ég	í	fjórða	kaflanum	auk	þess	fjalla	um	helstu	kenningar	 í	safnafræði,	sýningarstjórnun	

og	 sýningarfræðum.	 Til	 þess	 að	 setja	 sýninguna	 í	 fræðilegt	 samhengi	 verður	 sagt	 frá	

upphafsárum	 safna	 og	 þróun	 sýningargerða.	 Því	 næst	 verður	 skoðað	 hvernig	 söfn	 og	

heilsa	vinna	saman	og	fjallað	um	að	hvaða	leyti	söfn	geta	verið	heilsustofnanir,	þar	sem	

sýningar	 geta	 orðið	 til	 valdeflingar,	 styrkingar	 og	 heilsubótar	 fyrir	 safngestinn.	 Í	 lokin	

verður	svo	fjallað	um	innsetningarlist	og	þátttökulist	á	söfnum,	m.a.	hvernig	virkja	megi	

safngesti	í	sýningarrýminu.	

	 Í	 fimmta	 kafla	 verður	 fjallað	 um	 sýninguna	 sjálfa:	 undirbúningsferlið,	

framkvæmdina,	 kynningarmál	 og	 viðtökur.	 Tilgangurinn	með	þessum	kafla	 er	 að	 rekja	

ferli	sýningarinnar	til	þess	að	gefa	lesandanum	betri	innsýn	í	öll	þau	praktísku	skref	sem	
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var	nauðsynlegt	að	framkvæma	áður	en	sýningin	gat	opnað.	Þá	verður	einnig	rætt	um	

hvað	gekk	vel	í	ferlinu,	helstu	vandamálin	og	svo	það	sem	stóð	uppúr	í	sýningarferlinu.	

	 Í	 niðurlagi	 skýrslunnar	 verða	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 tíundaðar	 og	

aðgerðinni	lokið	með	því	að	sauma	síðustu	sporin	til	að	loka	sárinu.	
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1	Frásagnarfræði	
Í	 þessum	 kafla	 mun	 ég	 gera	 grein	 fyrir	 helstu	 stefnum	 og	 straumum	 innan	

þjóðsagnafræði	 til	þess	að	setja	verkefnið	mitt	 í	 fræðilegt	 samhengi	og	 tengja	það	við	

hefðina.	 Til	 að	 byrja	 með	 mun	 ég	 segja	 frá	 upphafsárum	 þjóðsagnasöfnunar	 og	

hvatanum	 sem	 lá	 þar	 að	 baki.	 Þar	 á	 eftir	 mun	 ég	 fjalla	 um	 hvernig	 sögur	 hafa	 verið	

rannsakaðar	út	frá	mismunandi	sjónarhornum	og	nálgunum.	

	

1.1 Þjóðsagnafræði	á	19.	öld	

Í	 upphafi	 19.	 aldar	 óx	 þjóðernisrómantík	 og	 þjóðernisstefnu	 fiskur	 um	 hrygg	 í	 Evrópu	

sem	 varð	 til	 þess	 að	 fleiri	 þjóðir	 kepptust	 við	 að	 fá	 sjálfstæði.	 Nýjar	 hugmyndir	 um	

þjóðerni	 fæddu	af	 sér	keppnisanda	á	milli	þjóða	 sem	birtist	 í	 sjálfsmyndarsköpun	sem	

átti	að	byggja	á	þjóðlegum	gildum	og	þjóðernisrómantískum	hugmyndum.	Oftar	en	ekki	

átti	 þessi	 sköpun	 sér	 stað	 í	 venslum	og	 samanburði	milli	 þjóða.	 Í	 grein	Orvar	 Löfgren	

„The	 Nationalization	 of	 Culture“	 þar	 sem	 hann	 ber	 saman	 sænska	 og	 ungverska	

menningu	 leggur	 Löfgren	 áherslu	 á	 að	 þjóðerni	 beri	 að	 skoða	 í	 samanburði	 við	 aðrar	

þjóðir	 til	 að	 öðlast	 skilning	 á	 hvað	 þjóðlegir	 siðir	 og	 þjóðerni	 merkir	 í	 mismunandi	

löndum.	Hann	bendir	auk	þess	á	að	þegar	þjóðernisstefnan	er	skoðuð	sé	mikilvægt	að	

muna	 að	 hún	 er	 bæði	 menningarlega	 sköpuð	 og	 byggir	 á	 sögulegum	 grunni.2	 Þetta	

undirstrikar	að	þjóðerni	er	skapað	og	endurskapað	í	gegnum	hversdagslegar	athafnir	og	

svo	flutt	á	milli	kynslóða.3	Ennfremur	er	greinilegt	að	hugmyndin	um	heimili	og	merking	

hugtaksins	 „heima“	 var	 skapað	 í	 andstæðuvenslum	 líkt	 og	 hugmyndin	 um	 þjóðerni.	

Meðal	annars	átti	hugmyndin	um	heimþrá	rætur	sínar	að	rekja	til	rofs	sem	varð	á	milli	

sveita	 og	 borga,	 sem	 varð	 hluti	 af	 þeirri	 rómantík	 að	 álíta	 sveitalífið	 andstæðu	 við	

gervilifnað	 borgarastéttarinnar.4	 Þetta	 tengdist	 einnig	 fólksflutningum	 úr	 sveitum	 í	

borgir	 sem	 áttu	 þátt	 í	 því	 að	 skapa	 ákveðið	 rof	 í	 þjóðarsálinni.	 Rómantíkin	 leitaði	 að	

																																																								
2	 Orvar	 Löfgren.	 „The	 Nationalization	 of	 Culture:	 Constructing	 Swedishness“.	 Í	 Ethnologia	 Europaea,	
19/1989,	bls.	7.	
3	Orvar	Löfgren.	„The	Nationalization	of	Culture:	Constructing	Swedishness“,	bls.	23.	
4	Jonas	Frykman	og	Orvar	Löfgren.	Culture	Builders:	A	Historical	Anthropology	Of	Middle-Class	Life	 (New	
Brunswick:	Rutgers	University	Press,	1987),	bls.	63.	
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óspilltum	 uppruna	 í	 faðmi	 sveitamenningar	 þar	 sem	 menn	 bundu	 vonir	 við	 að	 finna	

einhverskonar	 þjóðaranda	og	 sannindi	 í	 formi	 hreinleika	 sem	 væri	 í	 andstæðu	 við	 hið	

spillta	líferni	sem	einkenndi	borgarlífið.5		

	 Í	 samhengi	 við	 þjóðernisrómantík	 ber	 sérstaklega	 að	 nefna	 Englendinginn	

Thomas	 Percy	 (1729-1811),	 Skotann	Walter	 Scott	 (1771-1832)	 og	 Þjóðverjann	 Johann	

Gottfried	Herder	(1744-1803)	en	þeir	eiga	allir	sameiginlegt	að	hafa	safnað	þjóðkvæðum	

í	 þeim	 tilgangi	 að	 efla	 hugmyndina	 um	þjóðina.	 Lengi	 hefur	Herder	 verið	 talinn	 helsti	

forvígismaður	þjóðernisstefnunnar	og	boðberi	þeirra	hugmynda	sem	festu	hana	í	sessi	í	

Evrópu.	 Hugmyndir	 hans	 áttu	 eftir	 að	 hafa	 sérstaklega	 mikil	 áhrif	 í	 Þýskalandi,	 á	

Norðurlöndunum	og	í	slavneskum	löndum.	Meginþungi	hugmynda	Herders	fólst	í	því	að	

hlutgera	þjóðarandann	með	því	 að	 finna	honum	 form	 í	 gömlum	þjóðlögum,	 kvæðum,	

sögum	 og	 síðast	 en	 ekki	 síst	 í	 móðurmálinu	 sem	 hann	 taldi	 mikilvægan	 hluta	 af	

sjálfsmynd	þjóðarinnar.	 Segja	má	að	 skrif	Herders	 hafi	 fest	 í	 sessi	 hugmyndina	um	að	

þjóð	ætti	sér	sameiginlegan	líkama	og	sál	sem	líkamnaðist	í	menningu	þjóðarinnar.6		

	 Fræðigreinin	 þjóðfræði	 er	 afsprengi	 þess	 að	 vilja	 varðveita	 það	 sem	 álitið	 var	

menningarverðmæti,	 enda	 var	 greinin	 á	 sínum	 upphafsárum	 mjög	 samofin	

þjóðernisrómantík	og	sjálfstæðisbaráttu	fjölda	landa	í	Evrópu.	Þjóðfræðin	hefur	þannig	

verið	 álitin	 afsprengi	 af	 dauða	 sveitamenningarinnar	 sem	 var	 talin	 vera	 í	

dauðateygjunum.7		Á	þessum	tíma	var	hið	hefðbundna	sveitalíf	álitið	vera	í	hættu	þegar	

bændur	víðsvegar	um	Evrópu	neyddust	til	þess	að	yfirgefa	sveitirnar	og	skapa	sér	nýtt	

heimili	í	borginni.8		Breyttir	lifnaðarhættir	borgarastéttarinnar	í	kjölfar	iðnvæðingarinnar	

sköpuðu	söknuð	og	þrá	eftir	því	týnda	og	gamla.	Í	beinu	framhaldi	hófu	menn	að	safna	

gömlum	sögum	og	upplýsingum	um	hefðbundna	lifnaðarhætti	í	sveitasamfélaginu	í	leit	

að	 glataðri	 sjálfsmynd	 þar	 sem	 þeim	 fannst	 hafa	 orðið	 rof	 milli	 sín	 og	 hins	 þjóðlega	

uppruna.	Sveitamenningin	varð	á	sama	tíma	að	táknmynd.	Hún	breyttist	í	þjóðmenningu	

																																																								
5	Diarmuid	Ó	Giolláin.	Locating	 Irish	Folklore:	Tradition,	Modernity,	 Identiy	 (Cork:	Cork	University	Press,	
2000),	bls.	4-5.	
6	 Guðmundur	 Hálfdanarson.	 Íslenska	 þjóðríkið:	 uppruni	 og	 endimörk	 (Reykjavík:	 Hið	 íslenska	
bókmenntafélag,	2001),	bls.	18-21.	
7	Diarmuid	Ó	Giolláin.	Locating	Irish	Folklore,	bls.	8.	
8	Diarmuid	Ó	Giolláin.	Locating	Irish	Folklore,	bls.	11.	
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og	uppsprettu	fyrir	sameiginlegar	minningar.9		Á	sama	tíma	byrjuðu	hugtökin	„fólkið“	og	

„þjóðin“	að	vega	þungt	og	áttu	fyrst	og	fremst	við	um	alþýðuna	í	sveitum	landsins.10			

	 Eins	og	bent	var	á	hér	að	ofan	var	lögð	áhersla	á	söfnun	þjóðkvæða	á	18.	öld	og	á	

19.	 öld	 hófst	 einnig	 söfnun	 þjóðsagna.	 Þá	 var	 hafist	 handa	 að	 safna	 sögum	 af	 vörum	

fólksins	en	 talið	 var	 að	þær	ættu	 sér	djúpar	 rætur	 í	 sálarlífi	 þjóðarinnar.	Það	var	 talið	

mikilvægt	 fyrir	 sérhverja	þjóð	að	eiga	 sér	þjóðsagnasafn	 til	 að	vera	þjóð	meðal	þjóða.	

Þetta	 varð	 til	 þess	 að	 skriðalda	 þjóðsagnasöfnunar	 fór	 um	 alla	 Evrópu.11	 Þýsku	

bræðurnir	Wilhelm	Carl	Grimm	(1786-1859)	og	Jacob	Grimm	(1785-1863)	áttu	stærstan	

þátt	 í	 því	 að	 gera	 þjóðsagnafræði	 að	 fræðigrein.	 Það	 verður	 þó	 að	 hafa	 í	 huga	 að	

Grimmsbræður	 voru	 ekki	 fyrstir	 til	 að	 safna	 þjóðfræðiefni.	 Þeir	 voru	 hinsvegar	

brautryðjendur	við	söfnum	og	ritun	sagna,	meðal	annars	vegna	þeirrar	áherslu	að	halda	

mállýskum	 sagnamannanna	 í	 handritum	 sínum.	 Þjóðsögum	 hafði	 áður	 verið	 safnað,	

dæmi	 um	 þetta	 eru	 sögurnar	 í	 Þúsund	 og	 einni	 nótt,	 þjóðsagnasöfn	 Ítalanna	

Gianfrancesco	 Straparola	 (1485-1558)	 og	 Gianbattista	 Basile	 (1575-1632)	 og	

þjóðsagnasafn	 Charles	 Perrault	 (1628-1703)	 sem	 hann	 gaf	 út	 undir	 nafninu	

Gæsamamma.	

	 Grimmsbræður	 söfnuðu	 þýskum	 munnmælum	 og	 gáfu	 út	 bókina	 Kinder	 und	

Hausmärchen	á	árunum	1812-1815	 í	 tveimur	bindum	og	einnig	safnið	Deutsche	Sagen	

sem	kom	einnig	út	í	tveimur	bindum	á	árunum	1816-1818.	Grimmsbræður	voru	meðal	

fyrstu	fræðimannanna	til	að	taka	þjóðsögur	alvarlega.	Það	sem	gerir	þá	að	frumkvöðlum	

þjóðsagnafræðinnar	er	fyrst	og	fremst	aðferðarfræði	þeirra,	sem	Jacob	Grimm	útskýrði	í	

fyrirlestri	 árið	 1811,	 og	 varð	 fyrirmynd	 að	 vinnubrögðum	 annarra	 safnara	 í	 Evrópu.	 Í	

fyrirlestrinum	 fjallaði	hann	meðal	 annars	um	það	hvernig	ætti	 að	 safna	þjóðfræðilegu	

efni,	 tileinka	 sér	 fræðileg	 vinnubrögð	 við	 söfnunina	 og	 um	 fræðilega	 meðhöndlun	 á	

efninu:	

It	 is	extremely	 important	 that	 these	 items	are	 to	be	 recorded	 faithfully	and	 truly,	
without	 embellishment	 and	 additions,	whenever	 possible	 from	 the	mouth	 of	 the	

																																																								
9	 Pertti	 Anttonen.	 Tradition	 Through	 Modernity:	 Postmodernism	 and	 the	 Nation–State	 in	 Folklore	
Scholarship	(Helsinki:	Finnish	Literature	Society,	2005),	bls.	87.	
10	Alan	Dundes.	Interpreting	Folklore	(Bloomington:	Indiana	University	Press,	1980),	bls.	2.	
11	Guðbrandur	Vigfússon.	„Formáli	 fyrstu	útgáfu“.	 Í	 Íslenzkar	þjóðsögur	og	æfintýri,	 fyrsta	bindi	 (Leipzig,	
1862),	bls.	XXV.	
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tellers	 in	 and	 with	 their	 very	 own	 words	 in	 the	most	 exact	 and	 detailed	 way.	 It	
would	be	of	double	value	if	everything	could	be	obtained	in	the	local	live	dialect.12		

Í	kjölfarið	á	útgáfu	Grimmsbræðra	breiddist	út	mikill	áhugi	á	útgáfu	þjóðsagna	í	Evrópu,	

ekki	síst	á	Norðurlöndunum.	Í	Danmörku	gaf	safnarinn	Matthias	Thiele	(1795-1874)		út	

safnið	Danske	Folksagen	(1818-1819),	og	í	Noregi	kom	út	Norske	Sagn	árið	1833	safnað	

af	 Andreas	 Faye	 (1802-1869).	 Síðar	 komu	 Peter	 Christen	 Asbjörnsen	 (1812-1885)	 og	

Jorgen	Moe	(1813-1882)	með	sitt	safn	Norske	Folkeeventyr	(1841).	Í	Svíþjóð	gaf	Gunnar	

Olof	Hyltén-Cavellius	út	ævintýrasafnið	Svenska	folksagor	och	äfventyr	á	árunum	1844-

1849.	Á	20.	öld	 fór	þjóðsagnafræði	að	 taka	á	 sig	 flóknari	mynd.	Meginstef	hennar	var	

ekki	eingöngu	leitin	að	rótunum	heldur	var	farið	að	fást	við	samtímann	og	ekki	síst	virkni	

sagna	í	samfélaginu.	

	

1.2 Íslensk	þjóðsagnasöfnun	

Ísland	 var	 ekki	 undanskilið	 frá	 þjóðernislegri	 sagnasöfnun	 í	 Evrópu	 á	 19.	 öld,	 þótt	 hér	

hafi	 verið	 ákveðin	 tregða	 meðal	 landsmanna	 að	 rita	 þjóðsögurnar,	 einkum	 vegna	

fordóma	sem	ríktu	gagnvart	alþýðlegum	fræðum.13		Algengt	var	að	nefna	þjóðsögurnar	

„kerlingarsögur“	sem	átti	að	vísa	til	þess	að	þær	væru	bull	og	vitleysa	og	aðeins	sögur	

fyrir	 illa	 upplýstan	 almúgann	 en	 ekki	 vel	menntað	 fólk.14	Markviss	 þjóðsagnasöfnun	 á	

Íslandi	 hófst	með	 þeim	 Jóni	 Árnasyni	 (1819-1888)	 og	Magnúsi	 Grímssyni	 (1825-1860)	

þegar	þeir	hófu	að	safna	sögum	árið	1845.	Megindrifkraftur	þeirra	 félaga	var	að	hefja	

íslenska	menningu	 til	 vegs	og	virðingar	og	 forða	henni	 frá	glötun	enda	voru	þeir	mjög	

innblásnir	 af	 safni	 Grimmsbræðra.	 Viðhorfið	 til	 þjóðsagnasöfnunar	 breyttist	 ekki	 síst	

þegar	 byrjað	 var	 að	 tala	 um	 munnmælasögur	 sem	 mikilvægan	 hluta	 af	 menningu	

þjóðarinnar	og	að	þjóðsögur	endurspegluðu	sál	þjóðarinnar.15		Svipaðar	hugmyndir	voru	

einnig	uppi	annarsstaðar	í	Norður-Evrópu.	

																																																								
12	 Jack	 Zipes.	The	Brothers	Grimm:	 From	Enchanted	 Forest	 to	 the	Modern	World	 (New	York:	 Routledge	
1989),	bls.	27.	
13	Sigurður	Nordal.	Zíra	Magnús	Grímsson	og	þjóðsögurnar	(Reykjavík:	Bókaútgáfan	þjóðsaga,	1971),	bls.	
11.	
14	Helga	Kress.	„Bækur	og	„kellingabækur“:	Þáttur	í	íslenskri	bókmenntasögu“.	Í	Speglanir:	Konur	í	íslenskri	
bókmenntahefð	og	bókmenntasögu	(Reykjavík:	Háskóli	Íslands	&	Rannsóknastofa	í	kvennafræðum,	2000),	
bls.	85-119,	á	bls.	91-92.	
15	Guðbrandur	Vigfússon.	„Formáli	fyrstu	útgáfu“,	bls.	V.	
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	 Eftir	markvissa	 söfnun	 gáfu	 þeir	 félagar	 út	 lítið	 kver	 sem	heitir	 Íslenzk	æfintýri	

árið	 1852.	Með	hvatningu	 frá	Þjóðverjanum	Konrad	Maurer	 (1823-1902)	hófu	þeir	 að	

safna	þjóðsögum	um	allt	Ísland.	Magnúsi	entist	ekki	aldur	til	þess	að	ljúka	verkinu	en	Jón	

hélt	 hinsvegar	 áfram	 söfnuninni	 undir	 handleiðslu	Guðbrands	Vigfússonar	og	Maurers	

og	 safnið	 Íslenzkar	þjóðsögur	og	æfintýri	 var	 gefið	út	 á	 árunum	1862-1864	 í	 Leipzig.16		

Stærstur	hluti	 söfnunarinnar	á	 íslenskum	þjóðsögum	og	ævintýrum	fór	 fram	 í	gegnum	

bréfaskriftir.17	Fáir	sagnamenn	munu	sjálfir	hafa	skrásett	sögurnar,	flestar	þeirra	komu	í	

gegnum	safnara	 Jóns	 sem	voru	vinir	hans	og	kollegar	út	um	allt	 land.	Greinilegt	er	að	

sögurnar	 hafa	 tekið	 á	 sig	 einhverjar	 breytingar	 á	 leiðinni	 í	 prentun.	 Þrátt	 fyrir	

eftirvinnsluna	 skrifar	 Guðbrandur	 Vigfússon	 í	 formála	 að	 Íslenzkum	 þjóðsögum	 og	

æfintýrum:	

En	 um	 sögurnar	 sjálfar	 er	 það	 að	 segja,	 að	 þær	 koma	 hér	 fram	 flestar	 að	mestu	
óbreyttar,	 eins	 og	 sögumenn	 út	 um	 landið	 hafa	 ritað	 þær	 upp	 og	 sent	 þær	 Jóni	
Árnasyni,	sem	á	þann	hátt	hefir	verið	sem	ritstjóri	safnsins	fremur	en	höfundur.18			

Þrátt	fyrir	ýmsa	erfiðleika	sem	Jón	Árnason	stóð	frammi	fyrir	við	söfnun	sína	virðist	hann	

þó	hafa	bjargað	mörgum	alþýðusögum	frá	glötun.	Safnið,	sem	inniheldur	fyrst	og	fremst	

sagnir,	er	því	ákveðinn	spegill	íslensks	samfélags	á	þessum	tíma	og	óhætt	er	að	segja	að	

breiddin	 í	sögunum	sé	mikil	þótt	 ljóst	sé	að	allskonar	sögur	hafi	ekki	ratað	 inn	 í	safnið	

sökum	strangrar	ritskoðunar.		

	 Mikið	vatn	hefur	runnið	til	sjávar	síðan	safn	Jóns	Árnasonar	kom	út.	Íslendingar	

njóta	 ríkulegs	 arfs	 þjóðsagnasafna	 í	 dag.	 Hér	 verða	 nokkur	 þeirra	 nefnd:	 Þjóðsögur	

Sigfúsar	 Sigfússonar,	 Þjóðsögur	 Ólafs	 Davíðssonar,	 Gríma	 hin	 nýja	 eftir	 Þorstein	 M.	

Jónsson,	Þjóðtrú	og	þjóðsagnir	eftir	Odd	Björnsson,	Rauðskinna	eftir	 Jón	Thorarensen,	

Gráskinna	eftir	Sigurð	Nordal	og	Þórberg	Þórðarson	og	Þjóðsögur	og	sagnaþættir	eftir	

Guðna	 Jónsson	 svo	 eitthvað	 sé	 nefnt.	 Kveikjan	 að	 söfnun	 þessara	 þjóðsagnasafna	 var	

eins	 og	 fram	hefur	 komið	 leitin	 að	 fortíðinni	 og	 þjóðarandanum.	 En	 þjóðsagnasöfnun	

hefur	breyst	mikið	í	tímans	rás,	t.d.	hefur	feikimiklu	sagnaefni	verið	safnað	á	segulbönd	

																																																								
16	Jón	Árnason.	„Ágrip	af	sjálfsævisögu“.	Í	Finnur	Sigmundsson,	ritjst.,	Úr	fórum	Jóns	Árnasonar:	sendibréf	
(Reykjavík:	Hlaðbúð,	1950-1951),	bls.	9-15,	á	bls.	14.	
17	 Finnur	 Sigmundsson.	 „Inngangur“.	 Í	 Finnur	 Sigmundsson,	 ritstj.,	Úr	 fórum	 Jóns	 Árnasonar:	 sendibréf	
(Reykjavík:	Hlaðbúð,	1950-1951),	bls.	5-8,	á	bls.	7.	
18	Guðbrandur	Vigfússon.	„Formáli	fyrstu	útgáfu“,	bls.	XXXI.	
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á	 vegum	 Stofnunar	 Árna	 Magnússonar	 og	 Þjóðháttadeildar	 Þjóðminjasafns	 Íslands.19		

Nýjar	 áherslur	 má	 einnig	 sjá	 á	 vefnum	 Ísmús,	 sem	 er	 gagnagrunnur	 sem	 geymir	

margbreytileg	 gögn	 og	 einbeitir	 sér	 meðal	 annars	 að	 því	 safna	 saman	 upptökum	 af	

sögum	en	þó	 fyrst	og	 fremst	þjóðlögum.	Tilgangurinn	með	þessum	gagnagrunni	er	að	

varðveita	íslenskan	menningararf	og	gera	hann	aðgengilegan	almenningi.20		

	

1.3 Flokkun	þjóðsagna	

Í	dag	heyra	ýmsir	flokkar	undir	yfirheitið	þjóðsögur.	Hér	verður	lítillega	fjallað	um	hvað	

einkennir	hvern	 flokk	og	aðgreinir	þá	hverja	 frá	öðrum.	 Í	 flestum	tilfellum	hefur	orðið	

þjóðsaga	breiða	skírskotun	í	alþýðusögur,	þar	sem	álitið	er	að	sögurnar	hafi	lifað	lengi	í	

munnmælum	 og	 hafi	 borist	 mann	 fram	 af	 manni	 áður	 en	 þær	 voru	 skrifaðar	 niður.	

Hugtakið	 er	 notað	 sem	 yfirheiti	 yfir	 undirflokkana	 ævintýri	 og	 sagnir.	 Ævintýri	 eru	

yfirleitt	 álitin	 afurð	 ímyndunaraflsins	 og	 því	 ekki	 ætlast	 til	 að	 hlustendur	 trúi	

sagnamanninum,	enda	var	megintilgangur	hans	að	skemmta.	Sögnin	á	hins	vegar	rætur	

sínar	að	rekja	til	hversdagslegra	atburða	sem	eiga	sér	stoð	í	raunveruleikanum	en	eru	oft	

með	 yfirnáttúrulegu	 ívafi.21	 Þær	 segja	 iðulega	 frá	 eftirminnilegum	 atvikum	 tengdum	

stað,	tíma	og	ákveðnum	sögulegum	persónum.22		

	 Í	 bók	 sinni	 The	 European	 Folktale	 fjallar	 meðal	 annars	 svissneski	

bókmenntafræðingurinn	 Max	 Lüthi	 (1909-1991)	 ítarlega	 um	 aðgreiningu	 þessara	

þjóðsagnaflokka.23	Það	segir	hann	 jafnframt	að	 í	sögnum	greini	maður	tilfinningar	eins	

og	 ótta,	 undrun,	 spennu,	 áfall	 og	 ýmiskonar	 kvilla	 sem	 leika	 lykilhlutverkið	 innan	

frásagnarinnar	á	meðan	ævintýri	sleppa	slíkum	tilfinningum.24	Samkvæmt	Lüthi	má	líka	

segja	að	 sögnin	beini	 sjónum	sínum	að	því	 líkamlega	með	því	að	 segja	 frá	því	hvernig	

líkaminn	getur	breyst	á	meðan	ævintýrin	veita	enga	innsýn	í	líkamlega	þjáningu.25	Helsti	

munurinn	á	þessum	flokkum	er	því	einkum	sá	að	ævintýri	eru	listrænar	skemmtisögur	á	

																																																								
19	 Jón	 Hnefill	 Aðalsteinsson.	 „Þjóðsögur	 og	 sagnir“.	 Í	 Frosti	 F.	 Jóhannsson,	 ritstj.	 Munnmenntir	 og	
bókmenning	(Reykjavík:	Bókaútgáfan	Þjóðsaga,	1989),	bls.	243.	
20	Ísmús:	íslenskur	músík-	&	menningararfur	[vefsíða],	https://www.ismus.is	(skoðað	16.	apríl	2018).	
21	Max	Lüthi.	The	European	Folktale	(Bloomington:	Indiana	Univeristy	Press,	1982),	bls.	81-83.	
22	 Hallfreður	 Örn	 Eiríksson.	 „Sögn“.	 Í	 Jakob	 Benediktsson,	 ritstj.,	 Hugtök	 og	 heiti	 í	 bókmenntafræði	
(Reykjavík:	Bókmenntafræðistofnun	Háskóla	Íslands	&	Mál	og	menning,	1983),	bls.	273-274.	
23	Max	Lüthi.	The	European	Folktale,	bls.	XXI.	
24	Max	Lüthi.	The	European	Folktale,	bls.	21.	
25	Max	Lüthi.	The	European	Folktale,	bls.	12-13.	
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meðan	sagnir	eru	oft	varúðarsögur	og	kennsluefni	til	að	forða	okkur	frá	hættum	og	eru	

víti	til	varnaðar.26	Því	að	sagnir	eru	líka	til	þess	falnar	að	segja	okkur	til	að	mynda	frá	því	

hvernig	félagslegi	heimurinn	er	samsettur,	enda	eru	þær	samfélagslegur	spegill,	þar	sem	

þær	 innihalda	 gildismat	 og	 greina	 á	 milli	 þess	 sem	 er	 rétt	 og	 rangt.27	 	 Í	 sögnum	

einkennist	 þá	 síðast	 en	 ekki	 síst	 handbragð	 sagnamannsins	 af	 sérlega	 nákvæmum	

lýsingum	 á	 tímasetningum	 og	 staðsetningum,28	 enda	 eru	 sagnir	 iðulega	 nátengdar	

umhverfinu	 sem	þær	spretta	úr	og	 skráningarstað	 sínum	og	þykja	því	endurspegla	vel	

gildi	samfélagsins	og	viðhorf	hvers	tíma.29	Þær	sögur	sem	við	segjum	hver	öðrum	um	líf	

okkar	 og	 annarra	 flokkast	 því	 sem	 sagnir	 um	 leið	 og	 þær	 hafa	 verið	 sagðar	 nokkrum	

sinnum.	Því	má	segja	að	slysasögurnar	sem	ég	safnaði	eru	því	einskonar	sagnir.		

	 	Rannsóknin	 mín	 fjallar	 fyrst	 og	 fremst	 um	 sagnir	 en	 undirflokkar	 þeirra	 eru	

flökkusagnir	 (e.	 migratory	 legends),	 sögusagnir	 (e.	 legends)	 og	 reynslussagnir	 (e.	

memorates),	 en	 það	 var	 sænski	 þjóðsagnafræðingurinn	 Carl	 von	 Sydow	 (1878-1952)	

sem	 fyrstur	 notaði	 þessa	 flokka.30	 Það	 má	 segja	 að	 slysasögur,	 eins	 og	 þær	 sem	 ég	

safnaði,	 séu	 einmitt	 dæmi	 um	 reynslusagnir	 af	 því	 tagi	 sem	 veita	 okkur	 innsýn	 í	 það	

hvernig	félagslegi	heimurinn	virkar.	Til	dæmis	kenna	þær	okkur	um	hættur	heimsins	og	

sýna	 okkur	 hvað	 beri	 að	 varast.	 Slysasögur	 eru	 að	mörgu	 leyti	 dæmigerðar	 sagnir	 því	

þær	 segja	 frá	 líkamlegum	 ótta	 og	 mannlegri	 þjáningu.	 Fólk	 hefur	 alltaf	 orðið	 fyrir	

óhöppum	 og	 slysum	 og	 því	 segja	 margar	 sagnir	 frá	 slysum.	 Sagnir	 fjalla	 oft	 um	 það	

hvernig	 fólk	 missir	 stjórn	 á	 aðstæðum	 sínum.	 Þá	 er	 algengt	 að	 hvatinn	 að	 miðlun	

slysasagna	 sé	 að	 útskýra	 það	 sem	 gerðist	 og	 gefa	 því	 yfirnáttúrulegan	 eða	 trúarlegan	

blæ.	Líklega	gerir	fólk	það	til	þess	að	sættast	við	örlögin	og	horfast	í	augu	við	að	það	sem	

gerðist	verður	ekki	breytt.		

	

1.4 Nýjar	nálgunarleiðir	í	þjóðsagnafræði	

Í	byrjun	20.	aldar	ruddi	sér	til	rúms	hin	svokallaða	sögulega	og	landfræðilega	aðferð	þar	

sem	menn	hófu	 að	 velta	 vöngum	yfir	 uppruna	og	 dreifingu	þjóðsagna.	 Rannsóknirnar	

																																																								
26	Max	Lüthi.	The	European	Folktale,	bls.	2-3.	
27	 Anna-Leena	 Siikala.	 „Reproducing	 Social	Worlds:	 The	 Practice	 and	 Ideology	 of	Oral	 Legends“.	 Í	 Terry	
Gunnell,	ritstj.,	Legends	and	Landscape	(Reykjavík:	University	of	Iceland	Press,	2008),	bls.	39-68,	á	bls.	39.	
28	Elliott	Oring.	Just	Folklore,	bls.	134.	
29	Jón	Hnefill	Aðalsteinsson.	„Þjóðsögur	og	sagnir”,	bls.	235.	
30	Hallfreður	Örn	Eiríksson.	„Sögn“,	bls.	273.	
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stefndu	að	því	að	safna	sem	flestum	tilbrigðum	af	sömu	þjóðsögunni	svo	hægt	væri	að	

gera	samanburðarrannsóknir	og	sjá	hvernig	sama	sagan	átti	sér	ólíkar	birtingarmyndir	á	

ólíkum	landsvæðum	og	heimshlutum.	Þróunarhugsun	var	allsráðandi	meðal	fræðimanna	

á	19.	öld	og	það	litaði	einnig	verulega	þjóðsagnarannsóknir.	Sá	sem	fór	fremstur	í	flokki	

var	 Edward	B.	 Tylor	 (1832-1917)	 sem	 var	 upphafsmaður	 breska	mannfræðiskólans	 en	

hann	 setti	 fram	 þá	 kenningu	 að	ævintýrið	 væri	 frumstætt	 skáldskaparform	 sem	 hafði	

sprottið	 upp	 á	 mismunandi	 stöðum	 án	 nokkurra	 tenginga.	 Hinsvegar	 taldi	 Theodor	

Benfey	 (1809-1881)	 að	 ævintýri	 kæmu	 upphaflega	 frá	 Indlandi	 og	 hefðu	 borist	 til	

Evrópu.	Þessar	tvær	kenningar	um	uppruna	þjóðsagna	voru	áhrifamestar,	annars	vegar	

að	 sögur	 eigi	 sér	 upprunastað	 og	 breiðist	 síðan	 út	 og	 hinsvegar	 að	 sögur	 búi	 djúpt	 í	

menningu	allra	þjóða	og	spretti	upp	á	ólíkum	stöðum.31		

	 Upprunarannsóknir	 hófust	 þó	 ekki	 að	 marki	 fyrr	 en	 með	 hinum	 svokallaða	

finnska	 skóla.	 Forvígismenn	 hans	 voru	 Kaarle	 Krohn	 (1863-1933)	 og	 sonur	 hans	 Antti	

Aarne	(1867-1925).	Líkt	og	Benfey	töldu	þeir	að	ævintýri	breiddust	út	með	ferðalöngum	

um	 lönd	 og	 álfur.	 Nafngift	 rannsóknarstefnunnar	 sem	 er	 tengd	 finnska	 skólanum,	

sögulega	og	landfræðilega	rannsóknaraðferðin,	vísar	til	aðferðarfræði	hennar	sem	gekk	

út	á	það	að	safna	eins	mörgum	afbrigðum	og	hægt	væri	að	komast	yfir	af	hverri	sögu	í	

þeim	tilgangi	að	gera	ítarlegan	samanburð	á	afbrigðunum.32		

	 Síðar	 hóf	 strúktúralismi	 að	 setja	 mark	 sitt	 á	 þjóðsagnarannsóknir.	 Á	 íslensku	

hefur	þessi	stefna	gjarnan	verið	nefnd	formgerðarstefna	en	hún	á	rætur	sínar	að	rekja	til	

Rússlands	og	málvísinda.	Fræðimenn	þessarar	stefnu	skoðuðu	sögur	út	frá	einingum	og	

venslum	 innan	 þeirra,	 þ.e.a.s.	 formgerðir,	 formúlur	 og	 grunneiningar	 innan	 sagnanna.	

Segja	má	að	þetta	endurspegli	að	sumu	leyti	áhuga	finnska	skólans	á	sagnaminnum	(e.	

motivs).	 Forvígismaður	 formgerðarstefnunnar	 var	 Vladimir	 Propp	 (1895-1970)	 sem	

greindi	 rússnesk	 undraævintýri	 niður	 í	 31	 frásagnarlið	 í	 bók	 sinni	Morphology	 of	 the	

Folktale	sem	kom	út	árið	1928.	Í	þeirri	bók	setti	hann	fram	fjórar	kenningar,	þar	á	meðal	

um	að	frásagnarliðir	í	ævintýrum	séu	stöðugir	og	óbreytanlegir	og	séu	stoð	sögunnar.33		

Auk	þess	taldi	hann	að	öll	ævintýri	hefðu	sömu	frásagnargerð.	Hann	gerði	meðal	annars	

grein	fyrir	því	hvernig	frásagnarliðirnir	hlytu	merkingu	sína	í	innbyrðis	tengslum	við	aðrar	

																																																								
31	Jón	Hnefill	Aðalsteinsson.	„Þjóðsögur	og	sagnir“,	bls.	244.	
32	Jón	Hnefill	Aðalsteinsson.	„Þjóðsögur	og	sagnir“,	bls.	245.	
33	Vladimir	Propp.	Morphology	of	the	Folktale	(Austin:	University	of	Texas	Press,	2008),	bls.	21.	
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einingar	og	hver	liður	væri	eins	og	hlekkur	í	 langri	keðju.	Propp	segir	í	 innganginum	að	

bók	sinni	að	greining	hans	sé	skyld	nálgunum	í	náttúrufræði	og	það	megi	líkja	henni	við	

plöntugreiningu.	 Titill	 bókarinnar	 vísar	 til	 skyldleikans	 við	 plöntugreiningu	 því	 orðið	

„morphology“	merkir	að	rannsaka	form.	Í	plöntugreiningu	merkir	orðið	að	bera	saman	

innbyrðis	 hluta	 plöntunnar.	 Með	 öðrum	 orðum	 þýðir	 þetta	 rannsókn	 á	 formgerð	

plantna.34	Þannig	má	segja	að	hér	sé	náttúrufræðin	yfirfærð	á	munnmælaarfinn	með	því	

að	búa	 til	 kerfi,	 sem	brýtur	 sögur	niður	 í	 smæstu	einingar	 til	 að	 sjá	úr	hverju	þeir	eru	

búnar	til.	

	 Annar	áberandi	 formgerðarmaður	er	Claude	 Lévi-Strauss	 (1908-2009),	 en	hann	

hefur	oft	verið	borinn	saman	við	Propp	þrátt	 fyrir	að	 formgerðarrannsóknir	þeirra	séu	

töluvert	ólíkar	eins	og	bandaríski	þjóðfræðingurinn	Alan	Dundes	(1934-2005)	bendir	á.	

Dundes	segir	að	Lévi-Strauss	hafi	verið	mun	uppteknari	en	Propp	við	að	reyna	að	finna	

mynstur	í	goðsögum	sem	væri	hægt	að	yfirfæra	á	allan	heiminn.	Propp	vann	hinsvegar	

meira	eins	og	bókmenntafræðingur	heldur	en	mannfræðingur,	og	beitti	sér	fyrir	því	að	

skoða	mynstur	innan	rússneskra	ævintýra	og	greina	frásagnareinkenni,	uppbyggingu	og	

hlutverk	 innan	 sagnanna.35	Claude	Lévi-Strauss	 rannsakaði	meðal	annars	goðsögur	hjá	

frumstæðum	 þjóðflokkum	 og	 fjallaði	 mikið	 um	 andstæðupör	 í	 sögum.	 Hann	 taldi	 að	

form	goðsagna	byggju	djúpt	inni	í	manninum	og	að	formgerðin	bærðist	í	manninum	að	

honum	óafvitandi.	Strauss	hélt	því	auk	þess	fram	að	þessi	strúktúreinkenni	sagna	væru	

alþjóðleg.36		

	

1.5 Sviðslistafræði	

Á	síðari	hluta	20.	aldar	urðu	miklar	breytingar	á	þjóðfræðirannsóknum	vegna	áhrifa	frá	

femínisma,	 eftirnýlendufræðum,	 málefnum	 minnihlutahópa	 og	 að	 auki	 var	 í	 auknum	

mæli	 farið	að	velta	 fyrir	 sér	munnmælum	og	 listfengi	sagnamannsins.	 Innan	félags-	og	

hugvísinda	óx	áhugi	á	að	greina	hegðun	mannsins	frá	sjónarhóli	sviðslista.	Það	leiddi	til	

nýrrar	nálgunar	sem	var	kölluð	sviðslistafræði	(e.	performance	studies)	og	fólst	m.a.	í	því	

																																																								
34	Vladimir	Propp.	Morphology	of	the	Folktale,	bls.	XXV.	
35	Alan	Dundes.	„Structuralism	and	Folklore”.	 Í	 Julia	Pentikäinen	og	Tuula	Juurikka,	ritstj.,	Folk	Narrative	
Research	(Helsinki:	Finnish	Literature	Society,	1976),	bls.	83.	
36	Alan	Dundes.	„Structuralism	and	Folklore”,	bls.	86.	
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að	 skoða	 sköpun	 innan	 smárra	 hópa.37	 Meira	 að	 segja	 hversdagslegt	 líf	 var	 tekið	 til	

skoðunar	frá	sjónarhóli	sviðslista,	eins	og	Erving	Goffman	(1922-1982)	gerði	 í	bók	sinni	

The	 Presentation	 of	 Self	 in	 Everyday	 Life.38	 Rannsóknir	 tengdar	 sviðslistum	drógu	 ekki	

einungis	 að	 sér	 fræðimenn	úr	 ólíkum	áttum	heldur	 leiddi	 saman	mörg	 svið:	myndlist,	

textafræði,	 félagsfræði,	 mannfræði,	 leikhúsfræði	 og	 þjóðfræði.	 Aðalbreytingin	 í	

þjóðsagnafræði	var	fólgin	í	því	að	farið	var	frá	sjálfum	textanum	yfir	í	að	skoða	flutning	

og	hlutverkaleiki.39	

	 Sviðslistaskólinn	kom	með	nýjar	áherslur	inn	í	þjóðsagnafræðina	þar	sem	ekki	var	

lengur	 eingöngu	 skoðað	 form	 og	 efni	 sagna	 heldur	 einnig	 umhverfi	 þjóðsögunnar	 og	

samfélagið	sem	hún	lifði	í	og	spratt	upp	úr.	Margir	þjóðfræðingar	fóru	að	rannsaka	eðli	

munnlegs	 flutnings	 og	 hvernig	 sögur	 voru	 leið	 til	 þess	 að	 skapa	 samræður	 á	 milli	

flytjenda	 og	 áhorfenda.	 Þeir	 sem	 fylgdu	 þessari	 stefnu	 gagnrýndu	 þá	 textafræðilegu	

nálgun	sem	hafði	verið	allsráðandi	og	lögðu	meiri	áherslu	á	að	skoða	munnlega	hefð.	Í	

framhaldinu	 fóru	 þjóðsagnafræðingar	 að	 beina	 spjótum	 sínum	 að	 flutningi	 einstakra	

sagnamanna,	þ.e.a.s.	hvernig	þeir	sögðu	frá	en	ekki	einungis	hvað	þeir	sögðu.40	

	 Áður	hafði	Carl	von	Sydow	gert	greinarmun	á	virkum	og	óvirkum	hefðarberum,	

þ.e.	 þeim	 sem	 flytur	 hefðina	með	 sagnaflutningi	 sínum	 og	 þeim	 sem	 er	 vanvirkur	 og	

segir	 ekki	 sögurnar	 þrátt	 fyrir	 að	 kunna	 þær.41	 Aðrir	 fræðimenn	 sem	 rannsökuðu	

sagnamenn	voru	Anna	Birgitta	Rooth,	Séamus	Ó	Duilearga,	Bo	Almqvist	og	Linda	Dégh	

en	 öll	 voru	 þau	 áhugasöm	 um	 tengsl	 sagnamanna	 við	 samfélagið.42	 Linda	 Dégh	 áleit	

sagnamanninn	vera	listamann	sem	gæðir	munnmæli	lífi	með	frásagnarhæfileikum	sínum	

og	flutningi.43	Auk	þess	taldi	hún	bestu	 leiðina	til	að	nálgast	þjóðsagnarannsóknir	vera	

að	taka	með	í	reikninginn	hlutverk	sagnamannsins	í	samfélaginu	sem	hann	sprettur	upp	

úr.44	

																																																								
37	Diarmuid	Ó	Giolláin.	Locating	Irish	Folklore,	7.	kafli.	
38	Erving	Goffman.	The	Presentation	of	Self	in	Everyday	Life	(Garden	City,	NY:	Doubleday,	1959).	
39	Richard	Schechner.	Performance	Studies:	An	 Introduction,	3rd	edition	(Oxon	og	New	York:	Routledge,	
2013),	bls.	5.	
40	Richard	Bauman.	 „Verbal	Art	 as	Performance“.	 Í	American	Anthropologist,	New	Series,	 vol.	 77,	no.	 2	
(júní,	1975),	bls.	5-6.	
41	Elliott	Oring.	Just	Folklore,	bls.	15.	
42	Jón	Hnefill	Aðalsteinsson.	„Þjóðsögur	og	sagnir“,	bls.	246.	
43	 Linda	Dégh.	Narrative	 in	 Society:	 a	 Performer-Centered	 Study	 of	Narrative	 (Bloomington,	 IN:	 Indiana	
University	Press,	1995),	bls.	165.	
44	Linda	Dégh.	Narrative	in	Society,	bls.	165.	
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	 Dégh	hefur	meðal	 annars	 skoðað	 list	 sagnamannsins.	Hún	 fjallar	meðal	 annars	

um	það	hvað	 góður	 sagnamaður	þarf	 að	hafa	 til	 brunns	 að	bera	og	hvað	það	er	 sem	

greinir	 á	 með	 þeim	 og	 lélegum	 sagnamönnum.45	 Linda	 Dégh	 segir	 meðal	 annars	 að	

hæfni	þeirra	til	að	muna	og	móta	frásagnir	úr	hversdagslegum	atburðum	og	glæða	þær	

lífi	skipti	miklu	máli:	

The	raw	material,	growing	wild	like	seeds,	arbitrarily	passing	from	mouth	to	mouth,	
needs	a	great	 storytelling	personality	 to	give	 it	 its	 true	 form.	 Storytellers	pass	on	
material	that	would	be	destined	to	oblivion	without	them.46		

Á	 þessum	 tíma	 fóru	 hugtökin	 sjálfsmynd	 og	 list	 að	 verða	 meira	 í	 brennidepli	 og	

athyglinni	 var	 beint	 að	 flutningnum	 og	 hvernig	 sögurnar	 endurspegluðu	 sjálfsmynd	

sagnamannsins.47	 Alan	 Dundes	 nefnir	 að	 oft	 tapist	 heilmikið	 þegar	 sagnaflutningur	 er	

ritaður	þ.á.m.	líkamstjáning,	þagnir,	raddbeiting,	samband	áhorfenda	og	sagnamanns	og	

annað	 slíkt.	 Hann	 segir	 að	 þjóðsögur	 líkt	 og	 aðrar	 tegundir	 þjóðfræðilegs	 efnis	 eigi	

uppruna	 sinn	 í	 munnlegum	 flutningi.	 Skrifaður	 texti	 er	 því	 aðeins	 daufur	 skuggi	 af	

munnmælum	og	aðeins	endurkast	af	upphaflegum	flutningi	sagnamannsins.48			

	 Í	 framhaldi	 af	 umræðunni	 um	 list	 sagnamanna	 og	 muninn	 á	 texta	 í	 bók	 og	

flutningi	sagna	er	vert	að	nefna	grundvallarrit	innan	þeirra	fræða,	bók	Alberts	Bates	Lord	

(1912-1991),	Singer	of	Tales	sem	kom	út	árið	1960.	Hún	byggir	á	vettvangsrannsóknum	

Milmans	 Parry	 (1902-1935)	 í	 Júgóslavíu	 og	 hana	 má	 sjá	 sem	 brú	 á	 milli	

formgerðarstefnunnar	og	sviðslistaskólans.	Lord	setti	fram	kenningu	um	að	sagnamenn	

hafi	 stuðst	 við	 formúlur	 gerðar	 úr	 fastmótuðum	 orðasamböndum	 þegar	 þeir	 fluttu	

kvæði	 og	 sögur.	 Lord	 og	 Parry	 höfðu	 uppgötvað	 að	 Hómerskviður	 væru	 uppfullar	 af	

slíkum	 orðasamböndum	 sem	 gátu	 hjálpað	 kvæðamönnunum	 að	 muna	 og	 flytja	

kvæðið.49		

	

																																																								
45	Linda	Dégh.	Narrative	in	Society,	bls.	169.	
46	Linda	Dégh.	Narrative	in	Society,	bls.	169.	
47	Linda	Dégh.	Narrative	in	Society,	bls.	170.	
48	 Alan	 Dundes.	 „The	 Psychoanalytic	 Study	 of	 the	 Grimms’	 Tales“.	 Í	 Alan	 Dundes.	 Folklore	 Matters	
(Knoxville:	The	University	of	Tennessee	Press,	1996),	bls.	112-150,	á	bls.	119.	
49	Magnús	Fjalldal.	„Kenning	Lords	og	Parry	um	tilurð	og	varðveizlu	munnlegs	menningararfs“.	Í	Andvari,	
vol.	105,	no.	1	(1980),	bls.	89-96,	á	bls.	90.	
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1.6 Sálfræðilegar	hliðar	sagna	

Munnmæli	 sem	 liggja	 að	 baki	 þjóðsögum	 hafa	 alltaf	 verið	 yfirfull	 af	 duldum	

táknmyndum	 og	 jafnvel	 myrkum	 skilaboðum	 sem	 geta	 verið	 sammannleg,	

einstaklingsbundin	 eða	 menningarbundin.	 Ýmsir	 hafa	 fengist	 við	 sálfræðilegar	 hliðar	

þjóðsagna,	 til	 dæmis	 Sigmund	 Freud	 (1856-1939),	 Bruno	 Bettelheim	 (1903-1990),	 og	

Alan	 Dundes.	 Freud	 hafði	 verulegan	 áhuga	 á	 þjóðsögum	 sem	 hluta	 af	 sínum	

lækningaaðferðum.	 Hann	 trúði	 því	 að	 í	 sögunum,	 sem	 fólk	 ólst	 upp	 við,	 byggi	

einhverskonar	 sannleikur	 sem	 mætti	 nota	 í	 lækningaskyni	 til	 að	 ná	 utan	 um	 sálarlíf	

sjúklinga.	Hann	lét	til	dæmis	sjúklinga	greina	sér	frá	eftirlætis	ævintýrunum	sínum	í	þeim	

tilgangi	að	komast	nær	þjáningum	þeirra,	því	hann	taldi	að	 í	þeim	leyndust	tilfinningar	

sem	sjúklingurinn	hefði	verið	að	reyna	bæla.50				

	 Bruno	Bettelheim	varð	 innblásinn	 af	 hugmyndum	Freuds	um	ævintýri	 og	 í	 bók	

sinni	 The	 Uses	 of	 Enchantment	 (útg.	 1976)	 túlkar	 hann	 ævintýri	 með	 hliðsjón	 af	

hugmyndum	 Freuds	 og	 setti	 fram	 kenningu	 um	 það	 hvernig	 ævintýri	 geta	 hjálpað	

börnum	að	ná	utan	um	sálarlíf	sitt,	að	finna	lífi	sínu	tilgang	og	að	vinna	úr	erfiðri	reynslu	

eins	og	systkinaríg,	aðskilnaðarkvíða,	kynþroska	og	allskonar	hindrunum	sem	fylgja	því	

að	 vaxa	 úr	 grasi.51	 Þjóðsögur	 eru	 að	 mati	 Bettelheims	 betri	 en	 margar	 barnabækur	

nútímans	vegna	þess	að	þær	takast	á	við	það	sem	barnið	á	í	erfiðleikum	með	og	veigra	

sér	 ekki	 við	 að	 sýna	 grótesku	 og	 grimmd	og	 annað	 slíkt.52	 Líkt	 og	 Freud	 sem	 taldi	 að	

sjúklingar	ættu	sér	uppáhaldsævintýri	hélt	Bettelheim	því	einnig	fram	að	öll	börn	eigi	sér	

uppáhaldsævintýri	sem	endurspeglar	sálfræðilegan	þroska	barnsins	og	vandamál	þess	á	

tilteknum	tíma.53	

	 Rétt	eins	og	Bettelheim	taldi	Alan	Dundes	að	sálfræðilegar	rannsóknir	á	sögnum	

gætu	 aukið	 vægi	 sagna	 í	 lækningaskyni,	 meðal	 annars	 til	 þess	 að	 skilja	 betur	 sálarlíf	

sjúklinga.54	 Dundes	 skoðaði	 marghliða	 merkingu	 tákna	 í	 ævintýrum	 og	 sálfræði	 og	

bendir	 á	 það	 í	 grein	 sinni	 „The	 Psychoanalytic	 Study	 of	 the	 Grimms’	 Tales“	 að	

þjóðfræðingar	 mættu	 skoða	 sálfræðilegar	 hliðar	 munnmæla	 í	 meira	 mæli,	 ekki	 síst	

																																																								
50	Alan	Dundes.	„The	Psychoanalytic	Study	of	the	Grimms’	Tales“,	bls.	113.	
51	Bruno	Bettelheim.	The	Uses	of	Enchantment	(London:	Penguin	Books,	1991),	bls.	75.	
52	Bruno	Bettelheim.	The	Uses	of	Enchantment,	bls.	5.	
53	Bruno	Bettelheim.	The	Uses	of	Enchantment,	bls.	15.	
54	Alan	Dundes.	„The	Psychoanalytic	Study	of	the	Grimms’	Tales“,	bls.	113.	



26	

vegna	 þess	 að	 sögurnar	 eru	 skáldskapur	 en	 ekki	 staðreyndir.55	 Í	 sínum	 rannsóknum	

fékkst	Dundes	einnig	við	freudískar	og	táknrænar	greiningar	á	sögum.	Hann	bjó	meðal	

annars	til	hugtakið	„allomotivs“	sem	lýsir	því	þegar	sami	hluturinn	getur	staðið	fyrir	tvo	

mismunandi	hluti	 í	þjóðsögum.	Þannig	ýjar	Dundes	að	því	að	oftar	en	ekki	megi	 finna	

undirliggjandi	tákn	í	þjóðsögum	fyrir	það	sem	ekki	má	ræða	í	samfélaginu.56			 	

	 Mikið	 vatn	 hefur	 runnið	 til	 sjávar	 þegar	 kemur	 að	 því	 að	 skoða	 sálfræðilegar	

hliðar	 þjóðsagna.	 Í	 nútímanum	virðist	 vera	 vaxandi	 áhugi	meðal	 fræðimanna	 á	 því	 að	

skoða	 hvaða	 tilgangi	 sögur	 þjóna	 í	 lífi	 einstaklinga	 og	 hvort	 sagnaflutningur	 í	 ólíkum	

myndum	 geti	 haft	 líknandi	 áhrif	 fyrir	 þá	 sem	 hlusta	 á	 og	 flytja	 sögur.	 Í	 framhaldi	 af	

þessari	hefð	þjóðfræðirannsókna,	sem	skoðar	áhrifamátt	sagna	fyrir	 líðan	einstaklinga,	

er	 vert	 að	 nefna	 bandaríska	 þjóðfræðinginn	 Timothy	 Tangherlini	 og	 bók	 hans	 Talking	

Trauma	 (útg.	 1998)	 en	 hún	byggir	 á	 þriggja	 ára	 vettvangsvinnu	þar	 sem	hann	 fylgdist	

með	sjúkraflutningamönnum	að	störfum	í	Kaliforníu.57	 Í	rannsókninni	var	takmarkið	að	

skoða	umhverfið	sem	sögur	sjúkraflutningamanna	spruttu	úr,	stíl	sagnamennskunnar	og	

einkenni	sagnanna.	Auk	þess	vildi	hann	skoða	virkni	og	sálfræðilegt	hlutverk	sagnanna	

fyrir	 sjúkraflutningamennina	sjálfa.58	Hvati	 sagnaflutnings	þeirra	sem	 lenda	 í	 slysum	er	

áþekkur	 hvata	 sjúkraflutningamannanna,	 því	 hann	 tengist	 þörfinni	 fyrir	 að	 leita	 eftir	

stuðningi	og	samþykki.	

	 Rannsókn	 Tangherlinis	 er	 að	 ýmsu	 leyti	 hliðstæð	mínu	 verkefni,	 þar	 sem	hann	

fjallar	 einnig	 um	 slysafrásagnir,	 auk	 þess	 sem	 hann	 skoðar	 hvernig	 nota	megi	 sögur	 í	

lækningaskyni.	Vissulega	beinist	verkefnið	mitt	 fyrst	og	fremst	að	því	að	skoða	reynslu	

þeirra	 sem	hafa	 lifað	af	alvarleg	 slys	á	meðan	 rannsókn	hans	 fjallar	um	starfsvettvang	

sjúkraflutningamanna.	En	þrátt	fyrir	það	má	sjá	ýmsa	sameiginlega	fleti	hjá	þessum	ólíku	

hópum.	Í	þeim	báðum	eru	sagnamenn	með	mismunandi	frásagnarstíl,	sumir	einblína	á	

svartan	húmor	á	meðan	aðrir	 leggja	áherslu	á	alvarlegri	þætti	sagnamennskunnar.	Líkt	

og	 viðmælendur	 mínir,	 sem	 nota	 sögur	 til	 að	 ráða	 við	 óreiðuna	 eftir	 slys,	 nota	

sjúkraflutningamennirnir	söguflutninginn	sem	leið	til	að	ná	utan	um	tímann,	koma	reglu	

á	 ringulreið	 hversdagsins	 og	 skapa	 heilsteypta	 frásögn.	 Í	 eðli	 sínu	 er	 starf	

																																																								
55	Alan	Dundes.	„The	Psychoanalytic	Study	of	the	Grimms’	Tales“,	bls.	120-121.	
56	 Alan	 Dundes.	 „Symbolic	 Equivalance	 of	 Allomotifs	 in	 the	 Rabbit-Herd	 (AT	 570)“.	 Í	 Scandinavian	
Yearbook	of	Folklore,	1980,	bls.	93.	
57	Timothy	Tangherlini.	Talking	Trauma	(Jackson,	MS:	University	Press	of	Mississippi,	1998),	bls.	XV.	
58	Timothy	Tangherlini.	Talking	Trauma,	bls.	XIII.	
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sjúkraflutningamanna	mjög	óreiðukennt	og	þeir	þurfa	að	vera	snöggir	að	bregðast	við	í	

starfi	sínu.	Sögur	sjúkraflutningamanna	eru	leið	til	að	koma	festu	á	liðna	atburði.59	Þeir	

deila	sögum	sínum	til	annarra	sjúkraflutningamanna	en	viðmælendur	mínir	miðla	sögu	

sinni	til	dæmis	í	fjölmiðlum,	meðferðarhópum	eða	í	samtölum	við	fjölskyldu	og	vini.		

	 Í	 tengslum	 við	 umræðuna	 um	 lækningamátt	 sagnamiðlunar	 er	 einnig	 vert	 að	

nefna	 þjóðfræðinginn	 Elaine	 J.	 Lawless	 sem	 hefur	 rannsakað	 frásagnir	 kvenna	 af	

ofbeldissamböndum	og	fjallaði	um	þær	í	bókinni	Women	Escaping	Violence.	Lawless	var	

sjálf	 í	 ofbeldissambandi	 og	 á	 meðan	 hún	 starfaði	 í	 kvennaathvarfi	 hóf	 hún	 að	 safna	

saman	og	greina	sögur	kvenna	sem	dvöldu	þar.	Í	kjölfarið	fór	hún	að	horfa	á	sögurnar	í	

auknum	mæli	ekki	einungis	sem	sneiðmynd	af	lifaðri	reynslu	heldur	einnig	sem	leið	fyrir	

konurnar	til	að	bæta	sjálfsmynd	sína	og	finna	sér	aftur	stað	í	samfélaginu.	Hún	telur	að	

sagnaflutningur	sé	í	eðli	sínu	líknandi,	jákvæður	og	valdeflandi	og	þess	vegna	telur	hún	

að	konur	geti	bjargað	eigin	lífi	ef	þær	fá	stað	og	stund	til	að	segja	sína	sögu.	Það	hjálpar	

til	við	að	koma	brotunum	úr	lífinu	í	heilsteypta	frásögn.60		

	 Það	er	óhætt	að	segja	að	á	síðustu	árum	hafi	einnig	kviknað	þverfaglegur	áhugi	

meðal	 fræðimanna	 á	 því	 að	 skoða	 hvernig	 frásagnir	 geti	 hjálpað	 fólki	 til	 að	 yfirstíga	

erfiða	reynslu.	Á	þessu	rannsóknarsviði	eru	auk	þeirra	sem	hafa	nú	þegar	verið	nefndir	

ýmsir	aðrir	frumkvöðlar	eins	og	til	dæmis	Donald	Polkinghorne.	Í	grein	sinni	„Narrative	

Identity	 and	 Psychotherapy“	 skoðar	 Polkinghorne	 hvað	 einkennir	 frásagnir	 og	 tilgang	

þeirra	 í	 menningunni	 og	 samfélaginu.	 Hann	 veltir	 fyrir	 sér	 smæstu	 einingum	 sagna	 á	

svipaðan	hátt	og	Bruno	Bettelheim.	Þá	athugar	hann	hvernig	frásagnir	eru	hjálpartæki	til	

að	skilja	okkur	sjálf.	Um	þetta	segir	hann	í	upphafi	greinar	sinnar:	

Narrative	 is	 a	 mode	 of	 thought	 that	 links	 together	 a	 set	 of	 life	 happenings	 or	
choices	as	 they	hinder	or	contribute	 to	an	outcome.	 It	grasps	 life	as	a	movement	
through	 time	 in	 which	 actions	 are	 directed	 to	 desired	 ends.	 It	 is	 the	 mode	 of	
thought	through	which	we	understand	ourselves	and	others.61		

Ef	 við	 höfum	 þessi	 ummæli	 í	 huga	 er	 ekki	 skrýtið	 að	 við	 notum	 sögur	 til	 að	 yfirstíga	

erfiða	 reynslu	og	komast	yfir	áföll	 sem	við	verðum	fyrir	á	 lífsleiðinni.	Það	má	segja	að	

																																																								
59	Timothy	Tangherlini.	Talking	Trauma,	bls.	XXVI.	
60	Elaine	J.	Lawless.	Women	Escaping	Violence	(Columbia,	MO:	University	of	Missouri	Press,	2001).	
61	 Donald	 E.	 Polkinghorne.	 „Narrative	 Identity	 and	 Psychotherapy“.	 Í	 Camilla	 Asplund	 Ingemark,	 ritstj.,	
Therapeutic	 Uses	 of	 Storytelling:	 an	 Interdisciplinary	 Approach	 to	 Narration	 as	 Therapy	 (Lund:	 Nordic	
Academic	Press,	2013),	bls.	21.	
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frásagnir	 séu	 leið	 til	 þess	 að	 ljá	 atburðum	merkingu,	 þar	 sem	þær	búa	 til	 tímalínu	 og	

skapa	 ákveðið	 táknkerfi.	 Þær	 gefa	 atburðum	 í	 lífi	 okkar	 gildi	 og	 hjálpa	 okkur	 að	 skilja	

okkur	sjálf	og	aðra.	Við	það	að	heyra	slysasögur	fólks	í	kringum	okkur	lærum	við	líka	um	

það	hvernig	 við	 getum	yfirstigið	erfiða	 reynslu	eða	 komið	 í	 veg	 fyrir	 að	 lenda	 í	 henni.	

Polkinghorne	útskýrir	frásagnarmeðferð	með	þessum	hætti:	

In	addition	to	the	use	of	narrative	understanding	to	conceptualize	the	therapeutic	
process	and	the	telling	of	stories	as	a	procedure	to	help	the	therapy	work	achieve	
its	goals,	narrative	 is	 central	 to	a	particular	approach	 to	 therapy	called	“narrative	
therapy”.	 Narrative	 therapy	 focuses	 on	 a	 client’s	 self-story	 and	 the	 way	 an	
extenuated	self-story	limits	a	client’s	vision	of	what	they	can	become.62		

Af	orðum	Polkinghornes	má	skilja	að	frásagnarmeðferð	sé	fyrst	og	fremst	aðferð	til	að	

fletta	ofan	af	 sögum	og	afbyggja	hina	 ráðandi	vandamálasögu	sem	sjúklingurinn	hefur	

talið	 sjálfum	 sér	 trú	 um	 að	 sé	 sönn	 og	 rétt.	 Að	 sumu	 leyti	 mætti	 segja	 að	

frásagnarmeðferð	 sé	 leið	 til	 að	 opna	 sögu	 sjúklingsins	 í	 þeim	 tilgangi	 að	 hann	 geti	

endurraðað	atburðunum	á	nýjan	leik	og	orðið	höfundur	eigin	lífs.		

	 	Það	eru	þó	ekki	eingöngu	sálfræðingar,	félagsfræðingar	og	aðrir	sem	hjálpa	fólki	

að	vinna	með	erfiða	reynslu.	Almenningur	nýtir	sér	til	dæmis	samfélagsmiðla	til	þess	að	

koma	 persónulegum	 skilaboðum	 á	 framfæri	 og	 fjölmiðlar	 birta	 í	 vaxandi	 mæli	 fréttir	

byggðar	á	slíkum	persónulegum	sögum.	Þeir	birta	reglulega	sögur	af	þolendum	ýmissa	

áfalla	 eins	 og	 norski	 þjóðfræðingurinn	 Kyrre	 Kverndokk	 fjallar	 um	 í	 greininni	

„Negotiating	 Terror,	 Negotiating	 Love:	 Commemorative	 Convergence	 in	 Norway	 after	

the	 Terrorist	 Attack	 on	 22	 July	 2011“.	 Í	 greininni	 segir	 Kverndokk	 frá	 því	 hvernig	

fjölmiðlar	 og	 samfélagsmiðlar	 leika	 lykilhlutverk	 í	 sorgarferli	 fólks	 eins	 og	 sjá	 mátti	 í	

viðbrögðum	 Norðmanna	 við	 ódæðinu	 í	 Útey	 árið	 2011.	 Kverndokk	 segir	 að	 setning	

hinnar	 átján	ára	 gömlu	Helle	Gannestad,	 sem	 fór	 eins	og	eldur	 í	 sinu	um	 fjölmiðla	og	

samfélagsmiðla,	sé	gott	dæmi	um	þetta:	„When	one	man	can	cause	so	much	evil	-	think	

about	 how	much	 love	 we	 can	 create	 together.“	 Kverndokk	 telur	 að	 þessi	 setning	 og	

dreifing	 hennar	 hafi	 haft	 mikil	 áhrif	 á	 það	 hvernig	 fólk	 brást	 við	 hryðjuverkinu	 og	

sorginni	sem	fylgdi	því.	Kverndokk	lýsir	því	hvernig	samfélagsmiðlar	hafi	á	síðustu	árum	

orðið	hluti	af	sorgarferli	og	að	þeir	séu	orðnir	viðurkenndur	vettvangur	 fyrir	 fólk	 til	að	

sameinast	í	sorginni	og	tjá	hana	opinberlega.	Með	hjálp	þeirra	geta	setningar,	til	dæmis	

																																																								
62	Donald	E.	Polkinghorne.	„Narrative	Identity	and	Psychotherapy“,	bls.	35.	
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áðurnefnd	 orð	 Helle	 Gannestad,	 fengið	 á	 sig	 nýja	 merkingu,	 eins	 og	 þegar	 þau	 voru	

endurtekin	 og	 túlkuð	 á	 netinu	 og	 götum	 borgarinnar.63	 Með	 dreifingunni	 á	

samfélagsmiðlum	sem	orð	Gannestad	fengu	má	segja	að	almenningur	hafi	tekið	þátt	í	að	

skapa	 söguna.	 Orð	 hennar	 bjuggu	 til	 samkennd	 meðal	 almennings	 sem	 fannst	 hann	

stjórna	framvindu	sögunnar	með	því	að	búa	til	sameiginlegar	minningar.	

	

1.7 Slysafrásagnir	

Bókmenntafræðingurinn	Stella	Bolaki	 telur	að	vinsældir	og	útbreiðsla	veikindafrásagna	

hafi	aukist	undir	lok	20.	aldar	og	byrjun	21.	aldar.	Hún	segir	að	líklega	megi	rekja	þennan	

vaxandi	áhuga	sem	hefur	orðið	á	sögum	frá	fyrstu	hendi	af	veikindum	og	þjáningum	til	

áhrifa	femínisma,	hinsegin	fræða	og	fötlunarfræða.	Einnig	segir	Bolaki	að	netið	hafi	átt	

stóran	þátt	í	útbreiðslu	þessarar	tegundar	af	sögum,	þar	sem	það	er	sífellt	algengara	að	

fólk	deili	 sögu	 sinni	 á	hinum	ýmsu	 samfélagsmiðlum.	Að	auki	 telur	hún	að	 rekja	megi	

vinsældirnar	 til	 meiri	 áhuga	 á	 sannsögum	 og	 þeirrar	 kenningar	 að	 skrif	 geti	 verið	

líknandi,	þ.e.	að	hinn	veiki	geti	 fengið	útrás	með	því	að	tjá	sögu	sína	og	skrifað	sig	 frá	

sársaukanum.	Bolaki	segir	að	í	samtímanum	séu	þessar	sögur	í	auknum	mæli	séðar	sem	

verkfæri	til	þess	að	hafa	áhrif	á	samstarf	sjúklinga	og	lækna.	En	sömuleiðis	segir	hún	að	

þær	séu	áhugaverðar	fyrir	þær	sakir	að	veita	góða	innsýn	í	sálarlíf	sjúklinga.64			

	 Frásagnir	hafa	ávallt	verið	miðlægur	punktur	 í	bataferli	 sjúklinga	vegna	þess	að	

nánast	 hver	 einasta	 læknisheimsókn	 hefst	 á	 því	 að	 sjúklingurinn	 segir	 sögu	 sína.	 Í	

slysasögum	 sjáum	 við	 hvernig	 fólk	 horfist	 í	 augu	 við	 dauðann	 og	 öðlast	 nýja	 lífssýn.	

Algengt	 er	 að	erfið	 reynsla,	 eins	og	 að	 lenda	 í	 slysi,	 umbreytist	 í	 sögur	 vegna	þess	 að	

maðurinn	 hefur	 alltaf	 haft	 mikla	 þörf	 fyrir	 að	 deila	 frásögnum	 af	 erfiðum	 atvikum.	

Þannig	 bjóða	 slysa-	 og	 veikindafrásagnir	 upp	 á	mikla	möguleika	 til	 að	 dýpka	þekkingu	

okkar	 á	 mannlegum	 þjáningum,	 ekki	 síst	 vegna	 þess	 að	 ólíkar	 nálganir	 og	 túlkanir	 á	

sögunum	 veita	 okkur	 mismunandi	 skilning	 á	 veikindum	 og	 bata.	 Þessi	 tegund	 af	

sagnamennsku	 sem	 að	miklu	 leyti	 hefur	 átt	 sér	 stað	 innan	 veggja	 heilbrigðisstofnana	

																																																								
63	Kyrre	Kverndokk.	„Negotiating	Terror,	Negotiating	Love	-	Commemorative	Convergence	in	Norway	after	
the	Terrorist	Attack	on	22	July	2011“.	Í	Camilla	Asplund	Ingemark,	ritstj.,	Therapeutic	Uses	of	Storytelling:	
an	Interdisciplinary	Approach	to	Narration	as	Therapy	(Lund:	Nordic	Academic	Press,	2013),	bls.	150.	
64	 Stella	 Bolaki.	 Illness	 as	Many	Narratives:	 Art,	Medicine	 and	Culture	 (Edinburgh:	 Edinburgh	University	
Press,	2016),	bls.	4.	



30	

hefur	á	síðari	árum	jafnframt	orðið	að	viðfangsefni	mannfræðinga	og	þjóðfræðinga,	sem	

hafa	einkum	skoðað	þær	frá	sjónarhóli	frásagnarfræði.65	

	 Það	 gerir	 til	 dæmis	 mannfræðingurinn	 og	 bókmenntafræðingurinn	 Cheryl	

Mattingly	 í	 bók	 sinni	 Healing	 Dramas	 and	 Clinical	 Plots	 þar	 sem	 hún	 segir	 hún	 frá	

rannsókn	sinni	á	líknandi	sagnaflutningi.	Hún	innti	af	hendi	þriggja	ára	vettvangsathugun	

á	 iðjuþjálfum	 við	 störf	 sín	 og	 skoðaði	 hvernig	 iðjuþjálfar	 hjálpa	 sjúklingum	 sínum	 að	

koma	sér	aftur	fyrir	í	eigin	líkama	og	veltir	fyrir	sér	hlutverki	sagnamennsku	í	líkamlegum	

og	andlegum	bata.	Ólíkt	læknum	verja	iðjuþjálfar	mjög	miklum	tíma	með	sjúklingunum	í	

gegnum	bataferlið.	Mattingly	vill	meina	að	iðjuþjálfar	noti	í	raun	frásagnarmeðferð	til	að	

hjálpa	 sjúklingum	 sínum	 til	 þess	 að	 ná	 bata.	 Í	 gegnum	 endurtekin	 samtöl	 nær	

sjúklingurinn	 að	 staðsetja	 sig	 í	 eigin	 sögu	 en	 verður	 jafnframt	 fær	 um	 að	 horfa	 til	

framtíðar	og	setja	sér	markmið.	Mattingly	álítur	að	áhuga	á	sögum	megi	rekja	til	þess	að	

fólk	 hefur	 almennt	 áhuga	 á	mannlegri	 þjáningu.	 Þá	 er	Mattingly	 þeirrar	 skoðunar	 að	

hinir	veiku	og	þeir	sem	lækna	hafi	margar	sögur	að	segja	og	að	alvarleg	veikindi	taki	fólk	

frá	 því	 almenna	 til	 hins	 óvenjulega,	 sem	 sagt	 frá	 sínum	 hversdagsheimi	 yfir	 í	 heim	

veikinda	og	 sársauka.66	Auk	þess	 telur	hún	að	heftur	 líkami	aftengi	 fólk	 við	eigið	 sjálf.	

Það	 er	 verkefni	 meðferðaraðilans	 að	 hjálpa	 einstaklingnum	 að	 ná	 aftur	 tengslum	 við	

eigin	líkama	þannig	að	honum	líði	eðlilega	og	sé	fær	um	að	horfa	fram	á	við	og	skapa	sér	

nýja	sjálfsmynd	út	frá	breyttum	forsendum.67			

	 Læknirinn	 og	 mannfræðingurinn	 Arthur	 Kleinman	 hefur	 einnig	 skoðað	

veikindasögur.	Hann	hefur	auk	þess	áratuga	reynslu	af	því	að	vinna	sem	geðlæknir	við	

það	 að	 hjálpa	 sjúklingum	með	 ólæknandi	 verki.	Með	 þessari	 tveggja	 heima	 sýn	 hefur	

hann	 komið	 með	 nýstárlegt	 sjónarhorn	 á	 heilsu,	 þar	 á	 meðal	 hverskonar	 merkingu	

veikindi	hafa	í	samfélagi	okkar.	Kleinman	álítur	að	veikindasögur	séu	vettvangur	þar	sem	

við	 lærum	 að	 meðhöndla	 vandamál	 og	 gefa	 þeim	 merkingu.68	 Kleinman	 segir	 meðal	

annars	að	lífs-	og	veikindasaga	einstaklinga	sé	mun	samofnari	en	oft	er	talið	og	að	áföll	

breyti	oft	lífssýn	fólks.	Hann	segir	að	auðvelt	sé	að	rekja	lífssögu	einstaklinga	eingöngu	í	
																																																								
65	Dæmi	um	þessa	nálgun	að	frásögnum	sjúklinga	og	lækna	má	sjá	í	bók	Cheryl	Mattingly,	Healing	Dramas	
and	Clinical	Plots:	The	Narrative	Structure	of	Experience	(Cambridge:	Cambridge	University	Press,	1998)	og	
í	greinasafni	sem	hún	ritstýrði	ásamt	Lindu	C.	Garro,	Narrative	and	the	Cultural	Construction	of	Illness	and	
Healing	(Berkeley,	Los	Angeles	og	London:	University	of	California	Press,	2000).	
66	Cheryl	Mattingly.	Healing	Dramas	and	Clinical	Plots,	bls.	1.	
67	Cheryl	Mattingly.	Healing	Dramas	and	Clinical	Plots,	bls.	78.	
68	Arthur	Kleinman.	The	Illness	Narratives,	bls.	XIII.	
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gegnum	 veikindasögu	 þeirra,	 því	 algengt	 er	 að	 sömu	 vandamálin	 blossi	 upp	 á	

mismunandi	tímabilum	í	lífinu.69	

	 Veikindasögum	 er	 ekki	 eingöngu	 miðlað	 á	 milli	 lækna	 og	 sjúklinga.	 Þær	 eru	

sagðar	út	um	allt:	á	biðstofum,	í	kaffitímum	á	vinnustöðum	og	á	skemmtunum	svo	dæmi	

séu	tekin.	Í	bókinni	Encyclopedia	of	Urban	Legends	kemur	meðal	annars	fram	að	margar	

nútímasagnir	greina	frá	slysum	og	óhöppum.	Slíkum	sögnum	sem	oft	birtast	 í	 fréttum,	

skýrslum,	 eða	 öðrum	 hlutlægum	 lýsingum	 má	 gróflega	 skipta	 í	 tvennt:	 hryllileg	 eða	

fyndin	 slys,	 þótt	 flokkunum	 sé	 stundum	 blandað	 saman.70	 Reyndar	 hefur	 það	 farið	

vaxandi	 að	 þeir	 sem	 lenda	 í	 slysi	 deili	 sögu	 sinni	 í	 löngu	 viðtali	 í	 fjölmiðlum,	 þar	 sem	

greint	 er	 frá	 orsökum	 og	 afleiðingum	 slyssins.	 Slíkar	 frásagnir	 virðast	 eiga	 upp	 á	

pallborðið	í	fjölmiðlum	vegna	þess	að	þær	gefa	betri	innsýn	í	tilfinningar	þeirra	sem	lifa	

af	slys,	og	þær	vekja	með	okkur	samkennd,	þakklæti	og	auðmýkt.	Að	sama	skapi	kenna	

slíkar	sögur	okkur	hvað	það	er	stutt	á	milli	lífs	og	dauða;	veikinda	og	bata.	Þá	eru	sögur	

frá	 fyrstu	hendi	allt	annars	eðlis	en	 lögregluskýrslur,	því	þarna	er	það	einstaklingurinn	

sjálfur	sem	lenti	í	slysinu	sem	greinir	frá	sínum	eigin	raunum.	Þá	eru	þessar	sögur	einnig	

talsvert	öðruvísi	en	þær	sem	sjúklingar	segja	 læknum,	því	þegar	hann	segir	 fjölmiðlum	

sögu	sína	er	sjúklingurinn	búinn	að	vinna	meira	úr	 reynslu	sinni	og	 fá	betri	yfirsýn	yfir	

eigin	veikindi	og	bata.	

	 Félagsfræðingurinn	Arthur	Frank	hefur	einnig	greint	veikindasögur	og	skipt	þeim	

í	 þrjá	 flokka,	 í	 fyrsta	 lagi	 eru	 það	 endurreisnarsögur	 (e.	 restitution	 narrative)	 sem	eru	

algengasta	gerð	 sjúkrasagna	og	eru	einhverskonar	batasögur,	þar	 sem	hinn	veiki	 segir	

frá	 eigin	 bata.	 Í	 þessum	 sögum	er	 litið	 á	 veikindi	 einungis	 sem	 tímabundið	 ástand	 og	

hinn	virki	gerandi	sögunnar	er	lyfið	eða	læknirinn	sem	gerir	sjúklinginn	aftur	heilbrigðan.	

Í	 öðru	 lagi	 eru	það	 ringulreiðarsögur	 (e.	chaos	narrative)	 sem	eru	 söguleysur	þar	 sem	

hinn	þjáði	er	of	þjakaður	til	að	klæða	reynslu	sína	í	sögubúning.	Þessar	gerðir	sagna	vísa	

oft	 í	 þjáningu	 og	 eru	 sundurlausar	 og	 skortir	 framvindu,	 þar	 sem	 enginn	 bati	 er	 í	

sjónmáli.	 Í	 þriðja	 lagi	 eru	 það	 sigursögur	 sjúklinganna	 (e.	 quest	 narrative)	 þar	 sem	

einstaklingar	 segja	 frá	 því	 hvað	 þeir	 hafi	 lært	 af	 reynslunni	 og	 hvernig	 veikindin	 hafa	

kennt	þeim	eitthvað	nýtt	um	 lífið.	Algengast	er	að	þessum	gerðum	sé	blandað	 saman	

																																																								
69	Arthur	Kleinman.	The	Illness	Narratives,	bls.	8.	
70	Jan	Harold	Brunvand.	Encyclopedia	of	Urban	Legends	(New	York:	W.W.	Norton	&	Company,	2002),	bls.	
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þegar	sjúklingurinn	segir	sögu	sína.71	Þá	segir	Frank	einnig	að	þjáningin	sé	drifkrafturinn	

á	bakvið	allar	veikindasögur	og	orsök	þess	að	hinn	veiki	líkami	„segi	sína	sögu“.	Auk	þess	

telur	hann	að	það	sé	í	raun	hluti	af	bataferlinu	að	segja	sögur	og	hlusta	á	sögur.72	Frank	

álítur	að	veikindasögur	séu	ekki	einungis	sögur	um	líkamann	heldur	einnig	frásagnir	sem	

mótast	 af	 því	 hvernig	 hinn	 veiki	 líkami	miðlar	 sögu	 sinni.	 Gildi	 og	 viðhorf	 sjúklinga	 til	

eigin	 veikinda	 má	 auk	 þess	 lesa	 úr	 því	 hvernig	 þeir	 segja	 sögu	 sína.73	 Þessi	

sagnaflutningur	þjónar	því	hlutverki	að	frásagnirnar	eru	sagðar	af	sjúklingum	þangað	til	

að	þeir	öðlast	bata	og	geta	haldið	áfram	með	líf	sitt.74		

	 Til	marks	um	vaxandi	áhuga	á	sjúkrasögum	er	vert	að	nefna	nýtt	fræðasvið	sem	

kallast	 bókmenntir	 og	 læknisfræði	 (e.	 narrative	 medicine).	 Upphafsmaður	 þess	 er	

læknirinn	Rita	Charon	sem	starfar	við	Columbia	háskóla	 í	New	York,	en	hún	boðaði	 til	

samstarfs	á	milli	læknadeildar	og	enskudeildar.	Tilgangur	fræðasviðsins	var	að	upphefja	

sögur	 innan	 heilbrigðisgeirans,	 fara	 aftur	 í	 kjarnann	 og	 minna	 á	 mikilvægi	 djúprar	

hlustunar.75	 	Charon	vildi	að	 læknanemar	 lærðu	að	greina	veikindasögur	 til	þess	að	 fá	

aukinn	skilning	á	virkni	og	vægi	frásagna	í	bataferli	sjúklinga.	Þannig	veltir	Charon	fyrir	

sér	lækningamætti	bókmennta	og	hvernig	læknar	geti	öðlast	betri	skilning	á	lífi	sjúklinga	

með	 því	 að	 lesa	 bókmenntir	 í	 læknisfræðilegu	 ljósi.	 Jafnframt	 taldi	 hún	 að	

sjúkrafrásagnir	eigi	þátt	 í	því	að	stuðla	að	starfsþroska	og	hæfni	 lækna,	en	umfram	allt	

telur	Charon	að	fræðasviðið	brúi	bilið	á	milli	sjúklinga	og	lækna.	Máli	sínu	til	stuðnings	

segir	Charon	að	sjúklingar	borgi	læknum	meðal	annars	fyrir	að	hlusta	á	sjúkrasögu	sína.	

Hún	 segir	það	vera	hlutverk	 læknisins	að	 setja	 sögur	 sjúklinga	 sinna	 í	 samhengi	og	að	

kenna	þeim	að	vinna	með	þær.76	

	 Þjóðsagnasöfn	 og	 skjalasöfn	 sýna	 að	 heimurinn	 hefur	 alltaf	 verið	 uppfullur	 af	

áfallasögum	eins	 og	 þeim	 sem	birtast	 daglega	 í	 fréttaveitum.	Á	meðan	 við	 lesum	eða	

																																																								
71	Arthur	Frank.	The	Wounded	Storyteller:	Body,	Illness,	and	Ethics	(Chicago:	University	of	Chicago	Press,	
1995),	bls.	75-136.	
72	Arthur	Frank.	The	Wounded	Storyteller,	bls	183.	
73	Arthur	 Frank.	 „Just	 Listening:	Narrative	 and	Deep	 Illness“.	 Í	 Stanley	Krippner,	Michael	Bova	og	 Leslie	
Gray,	 ritstj.,	Healing	Stories:	The	Use	of	Narrative	 in	Counseling	and	Psychotherapy	 (Charlottesville,	VA:	
Puente	Publications,	2007),	bls.	21-40,	á	bls.	22.	
74	Arthur	Frank.	„Just	Listening:	Narrative	and	Deep	Illness“,	bls.	37.	
75	 Sayantani	 DasGupta.	 „Narrative	Medicine,	 Narrative	 Humility:	 Listening	 to	 the	 Streams	 of	 Stories“.	 Í	
Creative	 Nonfiction	 [veftímarit],	 52.	 tbl.,	 sumar	 2014,	 https://www.creativenonfiction.org/online-
reading/narrative-medicine-narrative-humility	(sótt		20.	febrúar	2018).	
76	 Rita	 Charon.	 „Honoring	 the	 Stories	 of	 Illness“	 [vefmyndskeið].	 TedxAtlanda,	 2011,	
https://www.youtube.com/watch?v=24kHX2HtU3o	(sótt	19.	febrúar	2018).	
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heyrum	um	slys	upplifum	við	gjarnan	hvernig	slíkar	sögur	vekja	okkur	af	tilfinningadeyfð.	

Þær	 vekja	 heimspekilegar	 spurningar	 um	 lífið.	 Hvað	 ef	 þetta	 væri	 ég?	 Hvað	 ef	 þetta	

myndi	koma	fyrir	mig?	Og	við	fyllumst	þakklæti	yfir	því	að	vera	á	lífi	en	um	leið	öðlumst	

við	meiri	skilning	á	lífinu	almennt	þegar	við	horfumst	í	augu	við	hverfulleika	þess.	En	svo	

eru	 aðrar	 tilfinningar	 sem	 fylgja	 slysasögum.	 Þegar	 við	 fylgjumst	 með	 áfallasögum	

annarra	upplifum	við	þetta	sem	einhverskonar	spennufrásagnir.	Við	sjáum	einstaklinga	

sem	 þurfa	 að	 þreyta	 hverja	 raunina	 eftir	 aðra	 til	 þess	 að	 berjast	 fyrir	 lífi	 sínu	 og	 lifa	

gjarnan	á	mörkum	lífs	og	dauða.	

	 Hugleiðingarnar	hér	að	ofan	sýna	einungis	hlið	viðtakandans	en	hvað	hvetur	fólk	

til	að	segja	slíkar	sögur?	Til	að	ná	bata	reynum	við	gjarnan	að	vinna	með	sársaukann	 í	

gegnum	 frásagnir	 og	hleypum	hlustandanum	nær	okkur	með	því	 að	deila	 sögu	okkar.	

Þannig	fáum	við	bæði	útrás	við	að	segja	sögurnar	og	að	sama	skapi	öðlumst	við	stuðning	

og	 samlíðan	 annarra	 sem	 ljá	 okkur	 eyra.	 Sagnaflutningurinn	 getur	 hjálpað	

einstaklingnum	að	skapa	 fjarlægð	 frá	eigin	sögu	og	veitt	honum	yfirsýn.	Þegar	saga	er	

sögð	geta	bæði	sá	sem	segir	hana	og	hinn	sem	hlustar,	hugsað	um	hana	með	gagnrýnum	

hætti	og	talað	um	hana.	Sagnamaðurinn	skapar	þannig	fjarlægð	á	milli	þess	sem	hann	

upplifði	og	þess	sem	var	sagt.77	Með	því	að	segja	sögur	deilum	við	siðferðislegum	gildum	

okkar	með	þeim	sem	á	okkur	hlýða	og	gefum	þeim	þannig	innsýn	inn	í	okkar	hugarheim	

með	sagnaflutningnum.78			

	 Í	 líknandi	 sagnaflutningi	 (e.	 restorying	 lives)	 fær	 fólk	 ytri	 aðstoð	 við	 að	

endurheimta	 fyrri	 stöðu	 í	 lífinu	 í	 gegnum	 sagnaflutning.	 Það	 er	 ekki	 tilviljun	 að	 ensku	

orðin	 „restoring“	 og	 „story“	 eru	 samstofna,	 því	 það	 að	 segja	 sögur	 getur	 verið	 mjög	

læknandi	 ferli.	 Í	 samspili	 hlustunar	 og	 sagnamiðlunar	 er	 smám	 saman	 ofinn	 vefur	

heilbrigðara	og	þægilegra	lífs.79		

	 Bókmenntafræðingurinn	David	Morris	segir	að	það	sé	algengt	að	fólk	hugsi	um	líf	

sitt	í	allskonar	sögum.	Hann	notar	hugtakið	„thinking	with	stories“	en	það	þýðir	ekki	það	

sama	og	að	hugsa	um	sögur	heldur	að	við	notum	söguformið	til	þess	að	íhuga	og	skilja	

																																																								
77	Arthur	Frank.	„Just	Listening:	Narrative	and	Deep	Illness“,	bls.	34.	
78	 Cheryl	Mattingly	 og	 Linda	 C.	 Garro.	 „Narrative	 as	 Construct	 and	 Construction“.	 Í	 Linda	 C.	 Garro	 and	
Cheryl	Mattingly,	 ritstj.,	 Narrative	 and	 the	 Cultural	 Construction	 of	 Illness	 and	Healing	 (Berkeley	&	 Los	
Angeles,	CA:	University	of	California	Press,	2000),	bls.	1-49,	bls.	11.	
79	Gary	M.	Kenyon	og	William	L.	Randall.	Restorying	Our	Lives:	Personal	Growth	Through	Autobiographical	
Reflection	(Westport,	CT:	Praeger	Publishers,	1997),	bls.	11.	
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umheiminn.	Því	þurfi	 læknar	að	átta	sig	á	því	að	sjúkrasögur	einstaklinga	eru	meira	en	

eingöngu	sögur.80	Þjóðfræðingurinn	Elaine	J.	Lawless	er	á	svipuðum	slóðum	þegar	hún	

staðhæfir	að	lífið	og	lífssögur	séu	náskyld	fyrirbæri.	Hún	segir	að	það	sé	í	raun	og	veru	

ekki	hægt	að	finna	merkingu	í	lífinu	án	sagna	þar	sem	lífið	felur	í	sér	frásögn	og	er	mótað	

af	hugmyndinni	um	hvað	sé	saga.81	Kenningu	Lawless	má	yfirfæra	á	#metoo	byltinguna.	

Það	dæmi	sýnir	glöggt	hvernig	áfallasögur,	sem	eru	sagðar	í	krafti	fjöldans,	verða	hluti	af	

bataferli	 einstaklinga.	 Það	 sama	 má	 segja	 með	 slysasögur:	 einstaklingar	 stíga	 fram	 á	

samfélagsmiðlum	og	vilja	tjá	sögu	sína.	Þetta	er	leið	til	þess	að	hafa	stjórn	á	eigin	sögu	

sem	var	áður	mestmegnis	í	höndum	lækna,	lögreglu	og	blaðamanna.		

	 En	það	er	ekki	einungis	nútíminn	sem	er	 fullur	af	harmsögum	heldur	einnig	öll	

Íslandssagan.	 Óblíð	 náttúran,	 skortur	 á	 menntuðum	 læknum	 og	 veikar	 varnir	 gegn	

slysum	urðu	til	þess	að	flest	slys	fyrr	á	öldum	voru	dauðaslys.	Litið	var	á	slys	sem	hluta	af	

örlögunum	 sem	 voru	 nátengd	 hinu	 yfirnáttúrulega.	 Heimildir	 fyrri	 alda	 eru	 fullar	 af	

frásögnum	 um	 banaslys,	 til	 dæmis	 sagan	 „Djákninn	 á	Myrká“	 sem	 varð	 að	 magnaðri	

draugasögu.	Algengt	var	að	fólk	slasaðist	við	dagleg	störf,	við	vinnu	og	á	ferðalögum	til	

dæmis	 þegar	 farið	 var	 yfir	 ís	 á	 hestum	 eins	 og	 sést	 vel	 í	 jarteinasögum	 og	 öðrum	

miðaldabókmenntum,	annálum,	þjóðsagnasöfnum	og	sagnaþáttum.	

	 Í	gegnum	tíðina	hefur	einnig	verið	mikill	áhugi	á	því	að	lesa	slysasögur.	Á	Íslandi	

hefur	 lengi	 verið	 áhugi	 á	 söfnum	 slysafrásagna	 eins	 og	 sjá	 má	 í	 bókinni	 Sagnir	 um	

slysfarir	í	Skefilsstaðahreppi.	Á	sjó	og	landi	1800-1950	eftir	Ludvig	R.	Kemp	(1889-1971).	

Slíkar	sögur	undirstrika	dagleg	átök	mannsins	við	náttúruöflin.	Slysasagnir	af	þessu	tagi	

eru	 einnig	 samofnar	menningu	 okkar	 nú	 á	 dögum	 eins	 og	 sést	 á	 vinsældum	bókanna	

Útkalls	eftir	Óttar	Sveinsson	sem	eru	iðulega	meðal	mest	seldu	bóka	jólabókaflóðsins.		

	 Áherslur	 innan	 slysasagna	 hafa	 breyst	 í	 tímans	 rás.	 Fræg	 er	 til	 að	 mynda	

frásögnin	 „Mannskaðinn	 á	Mosfellsheiði“	 sem	 greinir	 frá	 hörmungum	 vermanna	 sem	

urðu	úti	á	heiðinni	í	marsbyrjun	1857.	Hér	er	nákvæmlega	greint	frá	dauðastríði	þeirra	

sem	fórust	og	er	sú	frásögn	byggð	á	viðtölum	við	þá	sem	eftir	lifðu.	Eftirtektarvert	er	að	

																																																								
80	David	B.	Morris.	„Narrative,	Ethics,	and	Pain:	Thinking	with	Stories“.	Í	Narrative,	vol.	9,	no.	1	(Jan	2001),	
bls.	55-77.	
81	Elaine	J.	Lawless.	Women	Escaping	Violence	(Columbia,	MO:	University	of	Missouri	Press,	2001),	bls.	17.	
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ekkert	er	greint	frá	líðan	þeirra	sem	lifðu	hörmungarnar	af.82	 	Þó	að	slysafrásagnir	hafi	

tekið	 á	 sig	 ýmsar	 birtingarmyndir	 virðist	 sem	 kjarni	 þeirra	 sé	 áþekkur.	 Þær	 þjóna	 því	

hlutverki	 að	 rekja	 slysasöguna	 en	 einnig	 að	 deila	 tilfinningum	 um	 sorg,	 missi	 og	

sársauka.	

	 Hér	 hefur	 verið	 rakin	 hefð	 slysasagna	 og	 þær	 hafa	 verið	 settar	 í	 samhengi	 við	

sagnir	og	þjóðsagnasöfnun.	Í	næsta	kafla	mun	ég	fjalla	um	þátt	minnisins	í	þessari	gerð	

sagnamennsku.	

																																																								
82	 Magnús	 Helgason.	 „Mannskaðinn	 á	 Mosfellsheiði“.	 Í	 Hannes	 Þorsteinsson,	 Jón	 Þorkelsson,	 Ólafur	
Davíðsson,	Pálmi	Pálsson	og	Valdimar	Ásmundsson,	ritstj.	Huld:	Safn	alþýðlegra	fræða	íslenzkra,	II.	bindi,	
önnur	útgáfa	(Reykjavík:	Snæbjörn	Jónsson,	1936),	bls.	37–48.	
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2 Minnisfræði		
	

2.1 Minni	og	sögur	

Sögur	og	minni	eru	nátengd	fyrirbæri	því	sá	sem	segir	sögur	þarf	að	geta	treyst	á	minnið,	

en	 í	 slysasögum	hefur	 sagnamaðurinn	oft	 orðið	 fyrir	minnistapi	 og	þarf	 að	 reiða	 sig	 á	

minni	 annarra.	 Út	 frá	 vaxandi	 áhuga	 á	 minni	 þróaðist	 fræðasviðið	 minnisfræði	 (e.	

memory	studies).	Fræðimenn	hafa	meðal	annars	skoðað	tengsl	minnis	og	gleymsku	og	

hvernig	sköpun	og	minni	haldast	í	hendur;	sömuleiðis	hvernig	samfélagið	tekur	þátt	í	að	

móta	minnið	með	sögum.	Þetta	er	breitt	fræðasvið	en	þær	fræðigreinar	sem	hafa	verið	

ráðandi	 innan	 þess	 eru	 sagnfræði	 og	 bókmenntafræði	 en	 nýlega	 hafa	 ýmsar	 aðrar	

greinar	 eins	 og	 þjóðfræði	 bæst	 við.	 Þungamiðja	 minnisfræðinnar	 er	 að	 skoða	

mismunandi	gerðir	minnis	og	hlutverk	þess	í	menningunni.	

	 Í	þessum	kafla	mun	ég	gera	grein	fyrir	kenningum	nokkurra	leiðandi	fræðimanna	

innan	minnisfræði.	Þeir	eru	Maurice	Halbwachs	 (1877-1945),	 sem	setti	 fram	kenningu	

um	samskiptaminni	sem	verður	til	 í	samskiptum	manna;	Jan	Assmann,	sem	fjallaði	um	

menningarlegt	 minni	 og	 sameiginlegt	 minni	 sem	 lifir	 áfram	 í	 menningunni	 þó	

einstaklingurinn	 hafi	 horfið	 á	 braut;	 og	 svo	 franski	 sagnfræðingurinn	 Pierre	Nora	 sem	

hefur	beint	sjónum	að	sambandi	staða	og	minninga.	Að	lokum	mun	ég	aðeins	segja	frá	

Paul	Connerton	sem	hefur	fjallað	um	það	sem	samfélagið	kýs	að	gleyma	og	hvernig	hið	

sameiginlega	minni	og	 líkaminn	 tengjast.83	Connerton	álítur	meðal	annars	að	 líkaminn	

beri	með	sér	minningar	og	telur	í	raun	og	veru	að	hann	sé	besti	staðurinn	til	að	varðveita	

minningar	samfélagins,	meðal	annars	þegar	minnið	er	flutt	með	hjálp	líkamans	eins	og	

til	dæmis	í	helgisiðum.84		

	 Eins	og	fram	kom	í	síðasta	kafla	getur	saga	þeirra	sem	hafa	lent	í	alvarlegu	slysi	

haft	endaskipti	þegar	frá	líður	og	minningin	breytist.	Þá	er	líklegt	að	frásögn	manneskju,	

sem	er	nýbúin	að	verða	 fyrir	 slysi,	 sé	mun	nákvæmari	 en	þeirra	 sem	 lentu	 í	 slysi	 fyrir	

																																																								
83	Almenna	umfjöllun	um	tilurð	minnisfræði	má	t.d.	lesa	hjá	Anne	Whitehead,	Memory:	The	New	Critical	
Idiom	(London	og	New	York:	Routledge,	2009).	
84	Sarah	Pink.	Doing	Sensory	Ethnography	(London:	Sage,	2009),	bls.	43.	
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mörgum	 árum.	 Á	 sama	 hátt	 er	 sennilegra	 að	 sögur	 af	 löngu	 liðnum	 atburðum	 reyni	

meira	á	sköpunarkraft	sagnamannsins	því	þá	eru	komnar	gloppur	í	frásögnina	sem	þarf	

að	stoppa	í.	Um	leið	er	líklegt	að	sagan	sé	orðin	mótaðri	og	slípaðri	en	hjá	þeim	sem	eru	

nýbúnir	að	lenda	í	slysi.	Þá	má	heldur	ekki	gleyma	því	að	það	sem	við	munum	er	alltaf	

mótað	 af	 geðshræringu	 og	 hughrifum	 og	 þess	 vegna	 tengjast	 minningar	 iðulega	

tilfinningalífi	okkar.	Það	sem	er	munað	og	sagt	felur	yfirleitt	í	sér	sláandi	atburð	sem	lifir	

áfram	sem	sérkennilegar	og	sértækar	myndir	sem	við	reynum	að	tjá	með	orðum.	Fólk	

man	gjarnan	stóru	myndina	eins	og	hvernig	andrúmsloftið	var	á	staðnum	og	hvernig	því	

leið	í	rýminu	frekar	en	smáatriðin.	Úrvinnsla	á	upplýsingum	skynjunar	okkar	hefur	áhrif	á	

tilfinningarnar	og	einnig	söguna	sem	við	miðlum.	

	 Geðlæknirinn	Lewis	Mehl-Madrona,	sem	hefur	fjallað	um	notkun	sagnamennsku	

í	starfi	með	fólki	sem	glímir	við	geðrænan	vanda,	heldur	því	fram	að	sögur	séu	eitt	besta	

tækið	til	að	viðhalda	og	geyma	minni	því	þær	séu	eins	og	samhangandi	festi	sem	gerir	

okkur	 kleift	 að	 muna	 marga	 atburði	 í	 einu.85	 Hann	 er	 þeirrar	 skoðunar	 að	 þekking	

mannsins	 byggi	 yfirleitt	 á	 sögum	 og	 sameiginlegu	 minni	 samfélagsins,	 þar	 sem	 öll	

þekking	er	skoðuð	út	frá	liðnum	atburðum,	og	nýir	atburðir	eru	greindir	með	hliðsjón	af	

eldri	 sögum.	Hann	 segir	 jafnframt	að	minni	 sagna	mótist	 af	því	hvernig	 sagan	er	 sögð	

öðrum	og	hvort	hún	verði	endursögð.86	Það	á	einnig	við	um	slysasögur.	

	

2.2 Samskiptaminni	

Þar	 sem	 minni	 slysasagna	 er	 mjög	 flókið	 er	 vert	 að	 gera	 betur	 grein	 fyrir	 ýmsum	

birtingarmyndum	minnisins	og	hvernig	ein	slysasaga	getur	skarað	margar	minnisgerðir.	

Slysasögur	fjalla	ekki	einungis	um	minni	þeirra	sem	verða	fyrir	slysi	heldur	einnig	þeirra	

sem	koma	að	slysum:	heilbrigðisstarfsfólks,	ættingja,	vina	og	svo	framvegis.	Þær	mótast	

að	miklu	leyti	í	gegnum	samskipti	fólks,	þ.e.	af	því	hver	segir	söguna,	hvernig	og	hverjum	

hún	er	sögð,	enda	er	sagnaflutningur	alltaf	háður	ákveðnu	sjónarhorni	og	stundum	ekki	

hægt	 að	 sjá	 allar	 hliðar	 sögunnar	 á	 sama	 tíma.	 Eins	 er	 algengt	 að	 þeir	 sem	 lenda	 í	

alvarlegu	slysi	verði	fyrir	minnistapi	og	þurfi	að	fá	lánað	minni	annarra	til	þess	að	koma	

																																																								
85	 Lewis	Mehl-Madrona.	Healing	 The	Mind	 Through	 The	 Power	 of	 Story	 (Toronto:	 Bear	 and	 Company,	
2010),	bls.	45.	
86	Lewis	Mehl-Madrona.	Healing	The	Mind	Through	The	Power	of	Story,	bls.	46.	
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sögu	sinni	saman.	Þannig	má	segja	að	heildarmynd	sögunnar	sé	sköpuð	með	því	að	vera	

í	samskiptum	við	aðra.	

	 Í	 bók	 sinni	 On	 Collective	 Memory	 sem	 kom	 út	 árið	 1950	 kynnti	 franski	

heimspekingurinn	Maurice	Halbwachs	til	sögunnar	kenningu	sína	um	samskiptaminni	(e.	

communicative	 memory).	 Þar	 fjallar	 Halbwachs	 um	 það	 hvernig	 minnið	 er	 ávallt	

samfélagslegt,	 þ.e.a.s.	 minningar	 fólks	 koma	 ekki	 síður	 utan	 frá	 en	 að	 innan	 og	 eru	

mótaðar	 í	 gegnum	 félagsleg	 samskipti.87	 Hann	 leit	 svo	 á	 að	 samskiptaminni	 tengdist	

nýliðinni	fortíð	sem	enn	er	 lifandi	 í	 líkamsminninu	og	það	væri	sú	gerð	minnis	sem	við	

deilum	í	samskiptum	við	annað	fólk.88	Halbwachs	heldur	því	einnig	fram	að	einstaklingur	

geti	 ekki	 búið	 yfir	 samskiptaminni	 eigi	 hann	 ekki	 í	 neinum	 félagslegum	 tengslum	 við	

annað	fólk.	Minni	einstaklingsins	er	þannig	fyrst	og	fremst	eitthvað	sem	hann	deilir	með	

öðrum.	 Eins	 og	 Halbwachs	 segir	 taka	 flestar	minningar	 og	 endurupplifun	 atvika	 á	 sig	

form	 í	 samskiptum	 okkar	 við	 samfélagið,	 fjölskyldu	 okkar	 og	 vini.	 Auk	 þess	 vill	 hann	

meina	að	 fólkið	 í	kringum	okkur	styðji	minni	okkar	með	því	að	minna	okkur	á	hluti	og	

hafa	 um	 leið	 áhrif	 á	 hvað	 við	 leggjum	 á	 minnið	 og	 hvernig	 við	 munum	 liðin	 atvik.	

Halbwachs	 heldur	 því	 fram	 að	 minnið	 einkennist	 af	 stöðugum	 speglunum	 og	 að	 við	

séum	stöðugt	að	styðjast	við	minni	annarra.	Í	stuttu	máli	hélt	hann	því	fram	að	minni	sé	

langt	 í	 frá	 jafn	 einstaklingsmiðað	 eins	 og	 haldið	 hafði	 verið	 fram,	 til	 dæmis	 innan	

sálfræði.89	

	 Í	viðtali	mínu	við	Iðunni	kom	fram	glöggt	dæmi	um	virkni	samskiptaminnis.	Hún	

tók	 sérstaklega	 fram	hversu	óþægilegt	henni	 fannst	 að	umgangast	 fólk	eftir	 slysið	þar	

sem	 sjálfsmyndin	 var	 brotin,	 því	 henni	 fannst	 áhorf	 annarra	 fela	 í	 sér	 fordæmingu.	 Á	

þessu	viðtalsbroti	sést	vel	hvers	konar	skaða	slysið	hefur	valdið	sjálfsmyndinni:	„Fólk	var	

alltaf	að…	Mér	fannst	allir…	Ef	ég	hefði	hitt	þig	út	á	götu	og	þú	horfðir	á	mig	„djöfull	er	

hún	heimsk	eftir	slysið“.	Það	var	svona	fast	inni	í	mér	að	allir	voru	að	dæma	mig.“90	Eins	

og	hér	má	sjá	móta	ýmist	jákvæðar	og	neikvæðar	speglanir	það	hvernig	við	sjáum	okkur	

sjálf.	Ýmislegt	breytist	við	það	að	lenda	í	slysi	og	sá	sem	hefur	slasast	 lítur	á	sjálfan	sig	

öðrum	augum.	Það	má	til	dæmis	sjá	á	orðum	Iðunnar,	sem	óttaðist	misræmi	á	milli	þess	

																																																								
87	Maurice	Halbwachs.	On	Collective	Memory,	bls.	38.	
88	Maurice	Halbwachs.	On	Collective	Memory	(Chicago	&	London:	The	University	of	Chicago	Press,	1992),		
bls.	40.	
89	Maurice	Halbwachs.	On	Collective	Memory,	bls.	42.	
90	VB4:	18.11.2014.	Viðtal	Vilborgar	Bjarkadóttur	við	kvk	sem	hafði	lent	í	slysi	(gervinafn:	Iðunn).	
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hvernig	fólk	mundi	eftir	henni	fyrir	og	eftir	slysið.	Þannig	má	segja	að	sá	sem	slasast	er	

ekki	eingöngu	minntur	á	slysið	með	orðum	og	spurningaflóði	annarra,	heldur	einnig	með	

viðmóti	og	breyttri	hegðun	fólks,	sem	og	breyttri	sjálfsmynd	og	eigin	dómhörku.	

	 Margir	viðmælendur	mínir	muna	ekki	sjálft	slysið	þar	sem	líkaminn	varð	fyrir	of	

miklum	sársauka	við	áfallið.	Þannig	þarf	einstaklingurinn	að	einhverju	 leyti	að	fá	 lánað	

minni	samfélagsins	þar	sem	minni	hans	hefur	brugðist.	Vissulega	má	einnig	segja	að	allar	

sýningar	 séu	 einhverskonar	 samskiptaminni.	 Um	 leið	 og	 við	 tölum	 við	 aðra	 er	minnið	

ekki	 lengur	 einungis	 bundið	 við	 það	 sem	 einstaklingurinn	 man	 heldur	 líka	 það	 sem	

samfélagið	 man	 fyrir	 hann.	 Þetta	 kom	 til	 dæmis	 fram	 hjá	 nokkrum	 viðmælendum	

mínum	sem	segja	að	þeim	fannst	skrýtið	að	lesa	sjúkraskýrsluna	sína	en	þó	hafi	sá	lestur	

veitt	þeim	ákveðið	öryggi	með	því	að	hjálpa	þeim	að	átta	sig	á	því	hvað	gerðist.	Að	sumu	

leyti	 á	 þetta	 við	 um	 sýninguna	 mína	 Þjáning/tjáning,	 því	 þar	 umbreytast	 sögurnar	 í	

samskiptaminni.	Saga	viðmælendanna	 færist	 frá	því	að	vera	einstaklingsminni	yfir	 í	 að	

vera	í	beinum	tengslum	við	minni	sýningargesta,	þeirra	sem	sjá	sýninguna,	tala	um	hana	

og	mótast	af	þeirri	umræðu	sem	sýningin	fær. 

	

2.3 Minni	og	gleymska	

Minni	og	gleymska	snertir	allt	okkar	daglega	líf,	því	við	erum	stöðugt	að	muna	og	gleyma	

á	 víxl.	 Í	 gegnum	 viðtalsrannsókn	mína	 sá	 ég	 fljótt	 að	minni	 og	 gleymska	 væru	 tvö	 af	

ráðandi	 þemum.	 Þar	 sem	 fólk	 varð	 ýmist	 fyrir	 minnistapi	 vegna	 slyssins	 eða	 valdi	 að	

gleyma	sárri	reynslu	sem	tengdist	því	áfalli	að	lenda	í	alvarlegu	slysi.	Eitt	helsta	einkenni	

áfalla	 er	 viðbragðið	 að	 gleyma,	 enda	 má	 að	 sumu	 leyti	 líta	 á	 gleymsku	 sem	 eitt	 af	

deyfilyfjum	líkamans,	ásamt	því	að	reyna	að	sleppa	takinu	af	fortíðinni	til	þess	að	geta	

haldið	áfram.	Þess	vegna	taldi	ég	afar	mikilvægt	að	tala	einungis	við	fólk	sem	hafði	lent	í	

slysi	 fyrir	 nokkru	 síðan,	 þannig	 að	 það	 væru	 komin	 að	 minnsta	 kosti	 nokkur	 ár	 frá	

slysinu,	því	ég	vildi	ekki	grípa	inn	í	bataferlið.	

	 Samkvæmt	breska	félagsmannfræðingnum	Paul	Connerton	er	það	að	muna	ekki	

ein	af	birtingarmyndum	minnisins,	því	það	að	muna	felur	alltaf	í	sér	andstæðuna	sem	er	

að	gleyma.	Minni	og	gleymska	eru	mikilvæg	hugtök	í	slysasögum	vegna	þess	að	fólk	sem	

lendir	 í	 slysi	 verður	 oft	 fyrir	minnisskerðingu	 en	 slysið	 er	 jafnframt	 atburður	 sem	 fólk	

getur	ekki	gleymt.	Í	greininni	,,Seven	Types	of	Forgetting“	fjallar	Connerton	um	hvernig	
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það	 að	 gleyma	 sé	mjög	 nátengt	 hugmyndinni	 um	 að	muna,	 vegna	 þess	 að	 þegar	 við	

ákveðum	 að	muna	 eitthvað	 verðum	 við	 að	 byrja	 á	 því	 að	 gleyma	 einhverju	 öðru.	 En	

gleymskan	getur	átt	sér	margar	birtingarmyndir	og	Connerton	ber	kennsl	á	að	minnsta	

kosti	sjö	ólíkar	leiðir	til	að	gleyma.91	

Það	er	mjög	viðeigandi	að	fjalla	um	gleymsku	af	þessu	tagi	út	frá	slysafrásögnum	

viðmælenda	minna.	Ég	 fékk	til	dæmis	að	heyra	 frásagnir	einstaklinga	sem	höfðu	orðið	

meðvitundarlausir	 í	 kjölfar	 slyssins,	 jafnvel	 í	marga	mánuði.	 Sömuleiðis	mátti	 greina	 í	

viðtölunum	minnisskaða	af	völdum	slyssins.	Einn	viðmælendanna,	Ari,	 talaði	 til	dæmis	

um	að	minnið	hafi	skaðast	og	að	það	hafi	verið	í	móðu	eftir	slysið.	Hann	lýsir	þeim	erfiðu	

aðstæðum	sem	hann	stóð	frammi	fyrir	eftir	slysið	með	þessum	orðum:	

Fyrst	eftir	slysið	þá	gat	ég	ekki	farið	út	í	búð	og	keypt	nokkra	hluti.	Ég	var	búinn	að	
gleyma	hvað	ég	átti	að	kaupa	þegar	ég	kom	út	í	búð.	Já	já,	svo	eins	og	símanúmer	
sem	ég	hafði	 lært	fyrir	slysið,	ég	mundi	þau	en	ég	gat	ekki	 lært	ný	símanúmer.	En	
svo	hefur	þetta	bara	komið	bara	smátt	og	smátt.92	

Þarna	sést	bersýnilega	að	minnið	hefur	hlotið	skaða	vegna	slyssins	en	á	sama	tíma	má	

heyra	von	og	sátt	hjá	Ara	því	minnið	er	að	mestu	leyti	komið	til	baka.	Iðunn	fjallar	einnig	

um	minnisleysi	sitt	en	rétt	eins	og	Ari	missti	hún	meðvitund	 í	slysinu.	 Í	viðtalinu	ræðir	

hún	 heilmikið	 um	 þær	 breytingar	 sem	 hafa	 orðið	 á	 persónuleika	 hennar	 eftir	 slysið.	

Hvernig	hún	fór	frá	því	að	vera	algjört	fiðrildi	yfir	í	það	að	verða	mun	jarðtengdari.	Auk	

þess	 segir	 hún	 að	 slysið	 hafi	 neytt	 hana	 til	 að	 verða	 skipulagðari	 vegna	 skerðingar	 á		

skammtímaminninu:		

Þetta	 er	 bara	 eitthvað	 sem	 ég	 er	 búin	 að	 sætta	mig	 við,	 sem	 verður	 alltaf.	 Ég	 er	
kannski	að	 tala	og	þá	dett	ég	út	þú	veist.	Ahh,	bíddu	hvað	vorum	við	að	 tala	um.	
Bara	gjörsamlega	eins	og	það	væri	bara	blokk.	En	ef	þú	minnir	mig	á	það	þá	kemur	
allt	aftur	og,	þú	veist,	stundum	hélt	ég	að	ég	væri	bara	komin	með	Alzheimer	eða	
eitthvað.	Mér	líður	stundum	þannig	en	þetta	kemur	ekkert	oft	fyrir.	Þetta	kemur	oft	
fyrir	í	samtölum	skilurðu.93	

Það	er	ljóst	að	Iðunn	er	viðkvæm	fyrir	minnisleysinu	og	í	viðtalinu	kom	það	ítrekað	fram	

að	hún	 skammast	 sín	 fyrir	 það.	Hins	 vegar	 hefur	 hún	þróað	með	 sér	 leiðir	 til	 þess	 að	

																																																								
91	Paul	Connerton.	„Seven	Types	of	Forgetting“.	Í	Memory	Studies,	2008,	1,	bls.	59-71,	á	bls.	59.	Leiðirnar	
sjö	til	að	gleyma	sem	Connerton	tilgreinir	eru:	„repressive	erasure,	prescriptive	forgetting,	forgetting	that	
is	constitutive	in	the	formation	of	a	new	identity,	structural	amnesia,	forgetting	as	planned	obsolescence,	
forgetting	as	humiliated	silence“.	
92		VB7:	25.01.2017.	Viðtal	Vilborgar	Bjarkadóttur	við	kk	sem	hafði	lent	í	slysi	(gervinafn:	Ari).	
93	VB4:	18.11.2014.	Viðtal	Vilborgar	Bjarkadóttur	við	kvk	sem	hafði	lent	í	slysi	(gervinafn:	Iðunn).	
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virkja	minnið	og	ná	tökum	á	eigin	 lífi,	til	dæmis	með	því	að	skrifa	allt	sem	hún	þarf	að	

muna	í	minnisblokk.	Þannig	hefur	hún	náð	að	sættast	við	breytingarnar	sem	hafa	orðið	á	

heilastarfsemi	hennar	eftir	slysið.	

	 Minnistap	Iðunnar	rímar	vel	við	það	sem	Connerton	bendir	á	varðandi	samband	

minnis	og	gleymsku,	þ.e.a.s.	 að	 venjulega	 sé	 litið	 á	 gleymsku	 sem	skort	 á	hæfni	 til	 að	

muna	og	að	hún	sé	því	einhverskonar	galli.94	Connerton	álítur	það	að	gleyma	ekki	alltaf	

vera	ókost	heldur	getur	gleymskan	skapað	svigrúm	 fyrir	 framtíðina	og	verið	einskonar	

hreinsun:		

The	 practice	 of	 perceptive	 forgetting	 suggests	 that	 we	 should	 entertain	 doubt	
about	 our	 deeply	 held	 conviction	 that	 forgetting	 involves	 loss.	 This	 conviction	 is	
found	in	our	European	and	American	background,	even	if	it	may	not	be	held	more	
widely.	 But	 could	 not	 forgetting	 be	 a	 gain,	 as	 the	 case	 of	 prescriptive	 forgetting	
implies,	as	well	as,	or	perhaps	more	than,	a	loss?	This	certainly	appears	to	apply	to	
a	third	type	of	forgetting	which	is	constitutive	in	the	formation	of	new	identity.95		

Ef	einstaklingar	líta	ekki	eingöngu	til	hins	neikvæða	sjónarhorns	að	þeir	hafi	glatað	hluta	

af	 sjálfum	 sér	 með	 minningum	 sem	 gleymast,	 þá	 geta	 þeir	 hugsanlega	 sæst	 við	

breytingarnar	 á	 sjálfsmyndinni	 sem	 fylgja	 gleymskunni.	 Gleymskan	 eftir	 slysið	 hjá	

viðmælendum	mínum	 fólst	ekki	 eingöngu	 í	því	 að	muna	ekki	 slysið	 sjálft	heldur	 leiddi	

hún	í	mörgum	tilvikum	til	nýrrar	sjálfsmyndar.	

	

2.4 Menningarlegt	minni	

Rannsóknir	 síðustu	 áratuga	 hafa	 leitt	 af	 sér	 hugmyndina	 um	 það	 sem	 kalla	má	minni	

menningarinnar.	 Það	 getur	 birst	 í	 ýmsum	myndum:	 á	 söfnum	 og	 sýningum,	 í	 listum,	

skjölum,	 kvikmyndum	 og	 bókum.	 Fornleifafræðingurinn	 Jan	 Assmann	 þróaði	

hugmyndina	 um	 „hið	 sameiginlega	 minni“	 (e.	 collective	 memory)	 sem	 er	 búið	 til	 af	

samfélaginu.	Hann	 telur	 að	 sameiginlega	minnið	 geti	 breyst	 í	menningarlegt	minni	 (e.	

cultural	memory)	þegar	því	er	breytt	í	menningarlega	afurð,	til	dæmis	ritaðar	frásagnir.	

Assmann	heldur	 því	meðal	 annars	 fram	 að	menningarlegt	minni	 sé	 ein	 birtingarmynd	

sameiginlegs	 minnis	 sem	 hópur	 eða	 samfélag	 notar	 til	 að	 skapa	 sér	 menningarlega	

sjálfsmynd.	Menningarlegt	minni	er	eitthvað	sem	samfélagið	ákveður	að	nái	að	lifa	með	

																																																								
94	Paul	Connerton.	„Seven	Types	of	Forgetting“,	bls.	59.	
95	Paul	Connerton.	„Seven	Types	of	Forgetting“,	bls.	61-62.	
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menningunni	 og	 er	 miðlað	 til	 samfélagsins	 með	 einhverjum	 hætti.	 Assmann	 segir	

jafnframt	að	menningarlegt	minni	sé	ekki	það	sama	og	sameiginlegt	minni	sem	hverfur	

að	 mestu	 eftir	 þrjár	 kynslóðir.	 Lífaldur	 menningarlegs	 minnis	 getur	 verið	 mjög	

breytilegur.	 Stundum	 lifir	 eitthvað	 innan	 samfélagsins	 í	 tólf	 ár	 og	 stundum	 í	 þúsundir	

ára.96	

	 Það	 þarf	 þó	 að	 hafa	 í	 huga	 að	 menningarlegt	 minni	 er	 oft	 stofnanavætt,	

rannsakað,	skoðað,	kennt	og	reglulega	viðhaldið	 innan	stofnana	samfélagsins	eins	og	 í	

skólum	 og	 á	 söfnum.	 Það	 lifir	 í	 menningunni	 í	 sögum,	 helgisiðum,	 dönsum	 og	

gjörningum,	stundum	tengist	það	ákveðnum	stöðum	þar	 sem	sagan	er	 tvinnuð	saman	

við	 staðinn.	 Mikilvægi	 þessa	 minnis	 verður	 sérstaklega	 mikið	 þegar	 engin	 vitni	 geta	

lengur	miðlað	þekkingu	og	 reynslu	af	 ákveðnum	atburðum	 í	 félagslegum	samskiptum.	

Þetta	 þýðir	 að	 næstu	 kynslóðir	 geta	 einungis	 nálgast	 fortíðina	 í	 gegnum	 miðlun	

menningartákna	 fyrri	 kynslóða	 eins	 og	 í	 gegnum	 grafhýsi,	 söfn,	 helgisiði,	 húsakynni,	

myndlist,	sögubækur,	tónlist	og	fleira.97	

	 Slys	 geta	 orðið	 að	 menningarlegu	 minni,	 til	 dæmis	 þegar	 sagt	 er	 frá	 þeim	 í	

skáldsögum	og	kvikmyndum	eða	þegar	minnisvarðar	eru	búnir	til	um	þá	sem	hafa	látist	í	

slysi.	 Stórmyndin	 Titanic	með	Kate	Winslet	 og	 Leonardo	DiCaprio	 í	 aðalhlutverkum	er	

gott	 dæmi	 um	 hvernig	 menningarlegu	 minni	 um	 slys	 getur	 verið	 viðhaldið	 með	

kvikmynd.	Á	sama	tíma	má	sjá	hvernig	stórum	hluta	af	menningarlegu	minni	í	tengslum	

við	slys	er	viðhaldið	fyrst	og	fremst	til	að	forða	okkur	frá	fleiri	slysum.	Minnisvarðar	sem	

minna	á	slys	geta	hjálpað	til	við	að	takast	á	við	þau	með	ýmsum	hætti.	Til	dæmis	hafa	í	

vaxandi	mæli	verið	búnir	til	minnisvarðar	um	bílslys	við	vegi	 í	þeim	tilgangi	að	minnast	

þeirra	 sem	 hafa	 látist	 í	 bílslysum.	 Þessir	 minnisvarðar	 verða	 að	 sameiginlegu	 og	

menningarlegu	minni	þar	sem	þeir	eru	oft	skapaðir	af	almenningi	og	eru	í	opinberu	rými.	

Með	tímanum	fá	þessar	vörður	sitt	eigið	líf,	því	þær	umbreytast	í	tímans	rás.98	

Með	því	að	færa	minni	þeirra	sem	lent	hafa	í	alvarlegum	slysum	frá	líkama	þeirra	

og	koma	því	fyrir	á	sýningu	stuðla	ég	að	því	að	gera	minni	þeirra	að	sameiginlegu	minni.	

Því	 þegar	 minni	 einstaklinganna	 hefur	 verið	 komið	 fyrir	 á	 sýningu	 verður	 það	 að	

einhverskonar	 menningarlegu	 fyrirbæri	 með	 því	 að	 vera	 til	 sýnis,	 til	 dæmis	 sá	 ég	 að	

																																																								
96	Jan	Assmann.	„Communicative	and	Cultural	Memory“,	bls.	110-111.	
97	Anne	Whitehead.	Memory,	bls.	131-132.	
98	 Robert	 M.	 Bednar.	 „Materialising	 Memory:	 The	 Public	 Lives	 of	 Roadside	 Crash	 Shrines“.	 Í	Memory	
Connection,	1,	bls.	18-33,	á	bls.	18-20.	
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sumir	gestanna	tóku	myndir	af	sýningunni.	Stór	hluti	af	mínum	hvata	þegar	ég	vann	að	

gerð	sýningarinnar	var	viljinn	 til	að	koma	 í	veg	 fyrir	að	þessar	merkilegu	sögur	myndu	

enda	 í	 glatkistunni.	 Ég	 ber	 þá	 von	 í	 brjósti	 að	 sögurnar	muni	 hugsanlega	 lifa	 áfram	 í	

menningunni	og	ef	til	vill	þegar	fram	líða	stundir	verða	að	menningarlegu	minni.	

	

2.5 Líkaminn	sem	lieux	de	mémoire	

Franski	 sagnfræðingurinn	 Pierre	 Nora	 bjó	 til	 hugtakið	 „les	 lieux	 de	 mémoire“	 (staðir	

minninganna)	um	það	þegar	staðir	eða	hlutir	hýsa	minningar.	Hann	álítur	að	við	séum	

að	sumu	leyti	háð	þessum	stöðum	eða	hlutum	sem	hægt	er	að	kalla	minningakveikjur.	

Nora	telur	að	í	rauninni	sé	ekkert	til	sem	heitir	sjálfrátt	eða	sjálfstætt	minni,	því	við	erum	

stöðugt	umkringd	fyrirbærum	sem	minna	okkur	á	fortíðina.	Að	auki	þurfum	við	stöðugt	

einhvern	 hvata	 til	 að	 kveikja	 á	minninu	 eins	 og	 afmæli,	 hátíðir	 og	 hluti,	 sem	 tengjast	

fortíðinni	 þ.e.a.s.	 ákveðna	 minnisvarða.99	 Samkvæmt	 Nora	 minna	 lieux	 de	 mémoire	

okkur	á	það	sem	er	ekki	lengur	hluti	af	umhverfi	okkar:	

Our	 interest	 in	 lieux	 de	 mémoire	 where	 memory	 crystallizes	 and	 secrets	 itself	
occurred	at	a	particular	historical	moment,	a	turning	point	where	consciousness	of	
a	break	with	the	past	is	bound	up	with	the	sense	that	memory	has	been	torn	-	but	
torn	in	such	a	way	as	to	pose	the	problem	of	the	embodiment	of	memory	in	certain	
sites	where	 a	 sense	 of	 historical	 continuity	 persists.	 There	 are	 lieux	 de	mémoire,	
sites	 of	 memory,	 because	 there	 are	 no	 longer	 milieux	 de	 mémoire	 real	
environment	of	memory.100	

Kenning	Nora	ber	það	með	sér	að	þegar	við	yfirfærum	fortíðina	á	hlutina	þá	hýsa	þeir	

minningar	fyrir	okkur.	

	 Með	hliðsjón	af	hugmyndum	Nora	er	áhugavert	að	velta	því	fyrir	sér	hvernig	við	

sjáum	hluti	sem	lifa	af	hamfarir	eða	hörmungar,	til	dæmis	postulínsbolla	sem	komst	heill	

úr	 jarðskjálfta,	 dagbók	 Önnu	 Frank	 sem	 fannst	 eftir	 seinni	 heimsstyrjöldina,	 eða	

skartgrip	sem	manneskja	bar	á	sér	þegar	hún	lenti	í	slysi.	Það	er	ljóst	að	slíkir	gripir	verða	

að	einskonar	sönnunargagni	um	ákveðna	reynslu	og	eru	jafnvel	einu	gripirnir	sem	geta	

staðfest	að	viðkomandi	atburður	hafi	átt	sér	stað.	Fyrir	vikið	öðlast	þeir	dýpri	merkingu	

en	 aðrir	 hlutir	 sem	 tengjast	 ekki	 neinni	 frásögn.	 Nora	 nefnir	 sem	 dæmi	 hina	 frægu	

																																																								
99	Pierre	Nora.	„Between	Memory	and	History:	Les	Lieux	de	Mémoire“.	 Í	Representations,	Special	 Issue:	
Memory	and	Counter-Memory	(spring,	1989),	bls.	7-24,	á	bls.	7-10.	
100	Pierre	Nora.	„Between	Memory	and	History:	Les	Lieux	de	Mémoire“,	á	bls.	7.	
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magdalenuköku	 í	bókinni	À	 la	recherche	du	temps	perdu	 (útg.	1913-1927)	eftir	Marcel	

Proust,	 sem	minnti	 sögupersónuna	á	hinn	horfna	heim	barnæskunnar	og	varð	eins	og	

inngangur	í	hið	liðna.	Nora	segir	að	með	tilliti	til	kökunnar	hjá	Proust	eða	annarra	hluta	

og	fyrirbæra	eins	og	afmæla,	hátíða	eða	tákna	þá	sé	hugtakið	minni	ekki	myndhverfing	

heldur	 nafnskipti	 (e.	 metonymy)	 sem	 byggir	 á	 efnislegum	 venslum	 milli	 þeirra	 og	

tiltekinnar	endurminningar.	Þessir	hlutir	geta	minnt	okkur	á	vegna	þess	að	þeir	bera	í	sér	

minningar	sem	við	höfum	tengt	við	þá	og	því	hægt	að	kalla	þá	„lieux	de	mémoire“.101	Í	

gegnum	aldirnar	hefur	ákveðnum	hlutum	alltaf	verið	gert	hærra	undir	höfði	en	öðrum	

og	slíkir	munir	verða	gjarnan	minningakveikjur	í	efnislegu	formi.	Þetta	getur	verið	hluti	

af	menningarlegu	minni	þjóða,	til	dæmis	miðaldahandrit	 Íslendinga	eða	tengst	stöðum	

sem	eru	samofnir	menningarlegu	minni	þjóðarinnar	eins	og	Þingvellir.	

	 Í	viðtölunum	við	einstaklingana	sem	höfðu	lent	í	slysi	fann	ég	ýmis	dæmi	um	það	

hvernig	minningum	 hafði	 verið	 komið	 fyrir	 í	 hlutum.	 Sú	 staðreynd	 að	 við	 látum	 hluti	

hýsa	minningar	 var	 kveikjan	 að	 því	 að	 ég	 spurði	 alla	 viðmælendur	mína	 að	 því	 hvaða	

hlutir	minntu	þá	á	slysið	og	hvers	vegna.	Mörgum	viðmælendum	fannst	erfitt	að	svara	

þessum	spurningum,	eflaust	vegna	þess	að	 flestir	eru	ekki	 vanir	að	hugsa	um	hluti	og	

áföll	í	sömu	andrá.		

	 Hugmyndina	um	hluti	sem	minningakveikjur	er	auðvelt	að	heimfæra	á	líkamann,	

þ.e.	að	hann	geti	verið	minningakveikja.	Líkamleg	reynsla	getur	meðal	annars	varðveist	í	

formi	örs	eða	verkjar	sem	minnir	stöðugt	á	slys.	Einnig	getur	slit	líkamans	minnt	á	sig	við	

daglega	líkamsbeitingu.	Á	sama	hátt	getur	hnútur	eða	fiðrildi	í	maga	vísað	í	tengsl	okkar	

við	aðra	 líkama	og	minnt	okkur	á	það	hvers	konar	samband	við	eigum	við	annað	 fólk.	

Slysasögur	 eru	 alltaf	 um	 leið	 sögur	 um	 líkamann	 og	 í	 mörgum	 tilfellum	 er	 líkaminn	

geymslustaður	og	uppspretta	minninga	um	slysið.	Líkamsminnið	geymir	upplifunina	og	

reynsluna	af	því	að	 lenda	 í	 slysinu	ásamt	því	að	heilinn	geymir	alltaf	 fyrri	 líkamsfærni.	

Með	þessum	hætti	mótast	sagnamennskan	ávallt	af	líkamlegri	upplifun	sagnamannsins.	

	

																																																								
101	Pierra	Nora.	„Between	Memory	and	History:	Les	Lieux	de	Mémoire“,	bls.	12.	
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3 Viðtölin	

 

3.1 Rannsóknaraðferðin		

Sýningin	 Þjáning/tjáning	 byggir	 á	 eigindlegri	 viðtalsrannsókn	 og	 aðferðum	 grundaðrar	

kenningar	 sem	 er	 fólgin	 í	 markvissri	 gagnarýni	 á	 viðtalsgögnin.	 Grunduð	 kenning	 er	

aðferð	sem	felst	fyrst	og	fremst	í	því	að	vinna	markvisst	með	viðtalsgögnin.	Í	grundaðri	

kenningu	 byrjar	 rannsakandinn	 á	 opinni	 greiningarvinnu	 en	 hægt	 og	 rólega	 nær	 hann	

utan	um	viðfangsefnið	með	því	að	þemagreina	efnið	með	ákveðnum	hugtökum	til	þess	

að	ná	betur	utan	um	viðtalsgögnin.	Þessir	 flokkar	nýtast	honum	svo	 til	þess	að	greina	

ákveðið	 mynstur	 innan	 gagnanna.	 Að	 lokum	 setur	 rannsakandinn	 fram	 ákveðna	

kenningu	um	gögnin	sín	sem	byggja	á	því	hvað	hann	hefur	fundið	út	um	þann	heim	sem	

hann	hefur	rannsakað.102	Grunduð	kenning	hjálpar	einnig	rannsakandanum	að	ná	utan	

um	og	skilja	gögnin	sín	og	forðast	það	að	safna	einungis	miklu	magni	gagna	sem	reynist	

erfitt	að	vinna	úr.	Auk	þess	hjálpar	aðferðin	til	við	að	sjá	út	hvenær	mettun	hefur	átt	sér	

stað	í	viðtölunum.103	

	 Almennt	 þykja	 viðtöl	 henta	 sérlega	 vel	 til	 þess	 að	 skoða	 reynsluheim	 fólks	 og	

skynjanir,	þekkingu,	gildismat	og	viðhorf	einstaklinga	og	væntingar	þeirra	til	lífsins.104	Sá	

sem	tekur	viðtöl	notast	við	djúpa	hlustun,	þar	sem	hann	reynir	að	taka	eins	mikið	inn	og	

hann	 getur	 á	 vettvangi.	 Hann	 veltir	 til	 dæmis	 fyrir	 sér	 orðavali	 og	 líkamstjáningu	

viðmælandans	og	yfir	höfuð	allri	umgjörð	viðtalsins.	Þannig	leitast	hann	við	að	innbyrða	

frásögn	sem	veitir	aðgang	að	menningunni	í	gegnum	reynslu	viðmælandans.105		

	 Eitt	 helsta	 einkenni	 eigindlegra	 rannsóknaraðferða	 felst	 í	 því	 að	 vinna	með	 fá	

tilvik	 en	 fara	 djúpt	 sem	 er	 ólíkt	 megindlegum	 aðferðum	 sem	 nota	 tölfræðilegar	

upplýsingar	 um	 mjög	 stóra	 hópa	 en	 kafa	 hinsvegar	 grynnra	 og	 víðar.	 Megindlegar	

																																																								
102	Kathy	Charmaz.	„Grounded	Theory“.	Í	Sharlene	Nagy,	Hesse	Biber	og	Patrica	Leavy,	ritstj.,	Approaches	
to	Qualitative	Research	(New	York:	Oxford	University	Press,	2004),	bls.	496-497.	
103	Kathy	Charmaz.	„Grounded	Theory“,	bls.	500.	
104	Helga	Jónsdóttir.	„Viðtöl	 í	eigindlegum	og	megindlegum	rannsóknum“.	Í	Sigríður	Halldórsdóttir,	ritstj.	
Handbók	í	aðferðafræði	rannsókna	(Akureyri:	Háskólinn	á	Akureyri,	2013),	bls.137.	
105	 Valerie	 Raleigh	 Yow.	Recording	 Oral	 History:	 A	 Guide	 for	 the	 Humanities	 and	 Social	 Sciences,	 Third	
Edition	(London:	Rowman	&	Littlefield,	2015),	bls.	2.	
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aðferðir	henta	því	ekki	sérlega	vel	til	þess	að	greina	ákveðna	atburði	eða	til	þess	að	skilja	

samhengið	 í	 flóknum	 félagslegum	 veruleika.106	 Helsta	 einkenni	 eigindlegra	 viðtala	 er	

hinsvegar	að	fara	á	dýptina	en	leitast	þó	ekki	við	að	safna	upplýsingum	sem	hægt	er	að	

alhæfa	út	frá.	Að	jafnaði	eru	þau	notuð	til	þess	að	spyrja	„af	hverju“	eða	„hvers	vegna“	

spurninga.107	 Slíkar	 spurningar	hjálpa	okkur	 til	 þess	að	 skilja	hugarheim	 fólks,	hegðun,	

gildismat	og	almennt	hvaða	merkingu	einstaklingar	gefa	hlutunum	í	kringum	sig.108		

	 Gagnaleit	 rannsóknarinnar	 hófst	 haustið	 2014.	 Þá	 var	 stuðst	 við	 eigindlegar	

rannsóknaraðferðir,	 tekin	hálfstöðluð	djúpviðtöl	og	 lagt	upp	með	ákveðinn	en	nokkuð	

opinn	 spurningaramma.	 Djúp	 einstaklingsviðtöl	 hentuðu	 vel	 við	 rannsóknina	 því	 þau	

gefa	rannsakandanum	kost	á	að	vera	sveigjanlegur	og	móttækilegur	fyrir	breytingum	og	

nýjum	áherslum	sem	geta	komið	upp	í	viðtalinu	sjálfu	eða	sem	geta	komið	þegar	líður	á	

rannsóknina.	

	 Á	 bak	 við	 rannsóknina	 eru	 karlar	 og	 konur	 en	 það	 er	mikilvægt	 að	 rannsóknin	

veiti	innsýn	í	reynslu	beggja	kynja	af	því	að	lenda	í	slysi.	Einnig	er	vert	að	hafa	það	í	huga	

að	ég	sem	rannsakandi	fæ	líklega	fleiri	sögur	af	fólki	sem	hefur	náð	einhverskonar	bata	

eftir	slys,	því	þeir	einstaklingar	eru	líklegri	til	þess	að	fjalla	um	það	en	þeir	sem	ekki	hafa	

unnið	 með	 áfallið.	 Það	 eitt	 og	 sér	 getur	 vissulega	 gefið	 skakka	 mynd	 af	 bataferli	 og	

úrvinnslu	 slysa,	 stundum	 allt	 að	 því	 smá	 glansmynd.	 Við	 val	 á	 þátttakendum	 í	

rannsóknina	 var	 notast	 við	 markvisst	 úrtak.	 Skilyrðin	 fyrir	 þátttöku	 voru	 skýr	 og	

viðmælendur	þurftu	að	endurspegla	hópinn,	þ.e.	að	hafa	lent	í	alvarlegu	slysi	sem	þýðir	

að	slysið	hefur	haft	mikil	og	jafnvel	varanleg	áhrif	á	líf	þeirra	til	frambúðar.	Margt	sem	

þeir	sögðu	frá	var	afar	líkt	en	annað	verulega	ólíkt,	enda	var	hvert	slys	sérstök	upplifun.	

Þá	 fannst	 mér	 einnig	 að	 nokkur	 ár	 þyrftu	 að	 hafa	 liðið	 frá	 slysinu,	 sem	 sagt	 að	

þátttakendur	 hefðu	 farið	 í	 gegnum	 endurhæfingu	 og	 úrvinnslu	 á	 reynslunni.	 Ég	 taldi	

mikilvægt	 að	 töluverður	 tími	 væri	 liðinn	 frá	 slysinu	 til	 að	 grípa	 ekki	 inn	 í	 miðju	

bataferlisins	og	að	mesta	áfall	slyssins	væri	komið	fram.	

	 Það	reyndist	ekkert	sérlega	auðvelt	að	hafa	uppi	á	nógu	mörgum	viðmælendum,	

því	 ég	 fékk	 fáar	 ábendingar	 um	 hugsanlega	 viðmælendur.	 Aðferðin	 sem	 ég	 notaði	 til	

þess	að	hafa	uppi	á	viðmælendum	var	að	ég	hafði	samband	við	Samherja	og	Virk	og	fór	

																																																								
106	Kristin	G.	Esterberg.	Qualitative	Methods	in	Social	Research	(Boston:	McGraw-Hill,	2002),	bls.	1.	
107	 Monique	 Hennink,	 Inge	 Hutter	 og	 Ajay	 Bailey.	 Qualitative	 Research	 Methods	 (London:	 Sage	
Publications,	2011),	bls.	10.	
108	Monique	Hennink,	Inge	Hutter	og	Ajay	Bailey.	Qualitative	Research	Methods,	bls.9.	
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einnig	í	gegnum	gríðarlega	mikið	magn	af	fjölmiðlaumræðu	sem	tengdist	slysum	og	svo	

að	lokum	var	mér	bent	á	viðmælendur	af	vinum	og	kunningjum.	

	 Á	því	tímabili	sem	ég	tók	þessi	17	viðtöl	má	segja	að	framkvæmdin	hafi	hjálpað	

mér	við	að	þróa	betur	viðtalsrammann.	Í	ferlinu	tók	ég	til	dæmis	út	spurningar	sem	mér	

fannst	ekki	ganga	upp	og	bætti	öðrum	við	sem	mér	fannst	vanta.	Gæði	viðtalanna	jukust	

með	 aukinni	 reynslu	 og	 við	 það	 myndaðist	 dýpra	 samband	 á	 milli	 rannsakanda	 og	

viðmælenda.	Það	er	ljóst	að	tengsl	mín	við	viðmælendurns	urðu	mun	dýpri	en	í	mörgum	

rannsóknum	um	annað	efni,	 því	 það	gefur	 auga	 leið	 að	efnið	er	persónulegt.	 Í	 slíkum	

viðtölum	reynir	vissulega	meira	á	traust	en	þegar	um	léttvæga	hluti	er	að	ræða.	Í		minni	

rannsókn	 reyndi	 ekki	 einungis	 á	 viðmælendur	mína	 hvort	 þeir	 treystu	mér	 fyrir	 sögu	

sinni	 í	 rannsóknarskyni	 heldur	 einnig	 hvort	 þeir	 treystu	 mér	 til	 að	 miðla	 henni	 í	

sýningarformi.	Í	gegnum	það	ferli	hafa	tengslin	við	viðmælendur	mína	dýpkað	því	ég	hef	

reglulega	verið	í	samskiptum	við	suma	þeirra	í	tengslum	við	sýninguna	meðal	annars	til	

þess	 að	 fá	 lánaða	 hjá	 þeim	 hluti	 og	 gögn.	 Þannig	 má	 segja	 að	 tengsl	 mín	 við	

viðmælendurna	séu	ekki	einungis	 í	gegnum	viðtölin	heldur	einnig	 í	sameiginlegri	vinnu	

okkar	við	að	safna	saman	sýningargögnum	í	efnislegu	formi.	

	 Hér	 fyrir	 neðan	 segi	 ég	 stuttlega	 frá	hverjum	viðmælanda,	 lífi	 hans	 fyrir	 slysið,	

slysinu	hans	og	bataferlinu	til	þess	að	auðvelda	 lesandanum	lesturinn	á	köflunum	sem	

koma	á	eftir.	

	

1)		Fyrsta	viðtalið	var	við	Höllu	sem	varð	fyrir	slysi	á	unglingsaldri	þegar	hún	var	farþegi	í	

bíl	 sem	stjórnað	var	 af	manni	 sem	 trylltist	og	missti	 stjórn	á	bílnum.	 Líkamlegur	 skaði	

slyssins	var	töluverður	og	Halla	hefur	ekki	fulla	starfsorku	í	dag	og	þarf	því	meðal	annars	

að	horfast	í	augu	við	takmarkaða	líkamsgetu	sem	felst	í	því	að	hún	getur	hvorki	gengið	

lengi	né	farið	á	hestbak	og	þarf	að	búa	við	mikla	verki	í	fætinum.	Þegar	fram	líða	stundir	

er	líklegt	að	Halla	muni	þurfa	að	fara	í	mjaðmaaðgerð	og	fá	gervikúlu.	Það	má	segja	að	

Halla	 reyni	 að	 sættast	 við	 slysið	með	því	 að	 sjá	það	 sem	hluta	 af	 fortíðinni	 sem	hefði	

getað	farið	miklu	verr.	

	

2)	Annað	viðtalið	var	tekið	við	Leó	en	hann	lenti	í	slysi	þegar	hann	var	ungur	strákur	og	

klemmdist	 á	milli	 báta.	 Í	 viðtalinu	 fjallar	 hann	mikið	 um	 viðhorf	 samfélagsins	 til	 slysa	

sem	varð	til	þess	að	ekkert	var	unnið	úr	áfallinu,	því	 lítið	var	talað	um	tilfinningar	eða	
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áfallastreituröskun	sem	slys	geta	orsakað	á	þeim	tíma	sem	hann	lenti	í	slysinu.	Það	varð	

svo	 til	þess	að	þegar	Leó	var	kominn	á	 fullorðinsaldur	 stóð	hann	 frammi	 fyrir	andlegu	

gjaldþroti.	 Eftir	 það	 fór	 hann	 í	mikla	 sjálfsvinnu	 og	 úrvinnslu	 og	 notaði	meðal	 annars	

heilun	til	að	vinna	með	áfallið	sem	slysið	hafði	orsakað.	

	

3)	Þriðja	viðtalið	var	við	Iðunni	en	hún	lenti	í	bílslysi	á	táningsaldri	og	það	hafði	mjög	

dramatískar	afleiðingar	á	líf	hennar.	Hún	var	meðvitundarlaus	í	marga	mánuði	og	var	

vart	hugað	líf.	Fjölskylda	hennar	studdist	við	óhefðbundnar	lækningar,	þar	á	meðal	

hringdi	móðir	hennar	í	miðil	sem	bað	fyrir	henni	á	meðan	hún	var	í	dái.	Í	viðtalinu	má	

líka	finna	yfirnáttúruleg	stef,	t.d.	leitaði	Iðunn	mikið	í	andleg	málefni	eftir	slysið,	þar	á	

meðal	til	lækningamiðla	og	fór	einnig	að	nota	orkusteina	og	heilunarkerti	í	bataferli	sínu.				

	

4)	Fjórði	viðmælandi	minn,	Embla,	lenti	í	slysi	þegar	hún	bjó	erlendis	og	féll	fram	af	brú.	

Þar	sem	slysið	gerðist	um	nótt	var	talsvert	mál	að	finna	hana	í	vatninu	og	ef	hjálpin	hefði	

borist	mikið	seinna	er	líklegt	að	Embla	hefði	dáið.	Í	viðtalinu	má	skynja	djúpa	móðurást	

sem	 er	 eitt	meginþema	 viðtalsins.	 Þá	 talar	 Embla	 líka	 um	 að	 látin	móðir	 hennar	 hafi	

verið	með	sér	á	meðan	hún	barðist	fyrir	lífi	sínu	og	segir	að	sá	styrkur	hafi	hjálpað	henni.	

Slysið	átti	þátt	í	að	styrkja	samband	hennar	við	maka	sinn	því	þau	upplifðu	að	þau	hefðu	

verið	hársbreidd	frá	því	að	missa	hvort	annað.	

		

5)	 Fimmta	 viðtalið	 var	 við	 Illuga	 en	 hann	 lenti	 í	 alvarlegu	 slysi	 þegar	 hann	 féll	 ofan	 í	

bílagryfju	 og	 datt	 beint	 á	 höfuðið.	 Þrátt	 fyrir	 mikinn	 verk	 í	 höfði	 hélt	 Illugi	 áfram	 að	

vinna,	því	hann	hafði	byggt	sjálfsmynd	sína	á	harðri	karlmennsku	og	að	vinna	myrkranna	

á	milli.	Í	viðtalinu	fjallar	Illugi	um	það	hvernig	slysið	orsakaði	kúvendingu	á	lífi	hans.	Það	

hafði	 veruleg	 áhrif	 á	 sjálfsmynd	 hans,	 knúði	 hann	 til	 að	 breyta	 um	 lífssýn	 og	

endurskilgreina	 hugmyndir	 sínar	 um	 karlmennsku,	 vinnu	 og	 lífið	 almennt.	 Nýja	

sjálfsmyndin	 og	 breyttur	 líkami	 lét	 hann	 sjá	 lífið	 í	 nýju	 ljósi	 og	 hann	 skipti	 um	

starfsvettvang	með	því	að	fara	í	nám.	

	

6)	Sjötti	viðmælandi	minn,	Nói,	lenti	í	slysi	þegar	hann	var	ungur	maður	eftir	að	hann	fór	

fyrir	misskilning	upp	í	rafmagnslínu	sem	ekki	átti	að	vera	straumur	á	en	reyndist	vera	
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tengd.	Um	leið	og	hann	komst	í	tæri	við	rafmagnið	féll	hann	til	jarðar.	Afleiðingar	

slyssins	urðu	þær	að	Nói	missti	báðar	hendurnar.	Í	viðtalinu	lýsti	Nói	þeirri	gífurlegu	

lífsgæðaskerðingu	sem	handaleysi	hefur	haft	í	för	með	sér.	Hann	saknar	handa	sinna	en	

notar	svartan	húmor	til	að	vinna	sig	út	úr	áfallinu.	Framtíðarsýn	Nóa	byggist	ekki	síst	á	

því	að	hann	er	í	samstarfi	við	erlendan	lækni	og	er	nú	á	biðlista	sem	líffæraþegi	til	þess	

að	fá	nýjar	hendur.		

	

7)	 	 Sjöunda	 viðtalið	 var	 við	 mann	 sem	 ég	 hef	 nefnt	 Ara	 en	 hann	 lenti	 í	 slysi	 sem	

unglingur	 þegar	 hann	 var	 að	 leik	með	 frænda	 sínum	 sem	 var	 nýkominn	með	 bílpróf.	

Þegar	Ari	sat	á	húddi	bílsins	steig	frændinn	óvart	á	bensíngjöfina	 í	stað	þess	að	stíga	á	

bremsuna,	 sem	 varð	 til	 þess	 að	 Ari	 féll	 undir	 bifreiðina.	 Í	 kjölfar	 slysins	 varð	 Ari	

meðvitundarlaus	 í	 nokkra	 daga	 og	 þurfti	 síðan	 að	 gangast	 undir	 fjölda	 lýtaaðgerða	 á	

andliti.	 Í	 bataferli	 sínu	 fékk	 Ari	 mikinn	 stuðning	 frá	 samheldinni	 stórfjölskyldu	 sinni	 í	

sveitinni	þaðan	sem	hann	er	ættaður.	Ari	keypti	sér	bát	 fyrir	slysabæturnar	og	það	að	

vinna	á	bátnum	hafði	mikil	áhrif	í	bataferli	hans.	

	

8)		Áttunda	viðtalið	var	við	Helenu	sem	lenti	í	árekstri	þegar	hún	var	á	leiðinni	heim	af	

dansæfingu.	Slysið	orsakaðist	vegna	hraðaksturs	bíls	sem	ók	yfir	á	ranga	akrein	og	hafði	

þær	 skelfilegu	 afleiðingar	 að	 hann	 kom	 inn	 í	 hlið	 bifreiðar	 Emblu.	 Slysið	 varð	 þess	

valdandi	að	negla	þurfti	saman	fætur	hennar	og	hún	þurfti	að	hætta	dansnámi	og	breyta	

framtíðaráformum	sínum.	Það	má	segja	að	bati	hennar	felist	í	því	að	endurmeta	líf	sitt	

og	setja	sér	ný	framtíðaráform.	Stuttu	eftir	slysið	hóf	hún	bóknám	í	háskóla	og	stofnaði	

fjölskyldu.		

	

9)	Níundi	viðmælandinn,	Bóas,	féll	í	byggingarvinnu	niður	11	hæðir	og	braut	mörg	bein	í	

líkamanum.	Hann	þurfti	að	gangast	undir	þungbæra	og	strembna	endurhæfingu.	Þrátt	

fyrir	 að	 smíðar	 hafi	 verið	 ástríða	 hans	 skipti	 hann	um	 starfsvettvang	 og	 endurskapaði	

sjálfsmynd	sína	frá	grunni	eftir	slysið.	Í	viðtalinu	talaði	Bóas	mikið	um	hvernig	hann	var	á	

augabragði	 sviptur	 öllu	 því	 sem	 hann	 var	 sterkur	 í,	 til	 dæmis	 líkamlegu	 atgervi	 og	

íþróttaiðkun.	Bataferlið	fólst	 í	því	að	reyna	að	skapa	 lífi	sínu	nýja	merkingu.	Hann	fór	 í	
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bóknám	 vegna	 þess	 að	 hann	 var	 ekki	 fær	 um	 að	 smíða	 nema	 í	 smátíma	 í	 senn	 eftir	

slysið.		

	

10)	 Tíundi	 viðmælandinn	 minn,	 Albert,	 lenti	 í	 gríðarlega	 alvarlegu	 bílslysi	 þegar	

flutningabíl	var	ekið	beint	á	bifreið	hans.	Eftir	slysið	þurfti	Albert	að	fara	í	gegnum	mjög	

mikla	endurhæfingu	og	endurmeta	líf	sitt	og	líkamsgetu	frá	grunni.	Þá	þurfti	hann	meðal	

annars	 að	 segja	 skilið	 við	 öll	 þau	 verkefni	 og	 störf	 sem	hann	 vann	 á	þeim	 tíma.	 Í	 dag	

hefur	Albert	fundið	sér	nýja	atvinnu	þar	sem	hann	getur	verið	sveigjanlegur	og	tekið	tillit	

til	eigin	líkama.	Í	gegnum	bataferlið	sést	greinilega	að	hann	leitar	styrks	í	trúnni.	

	

11)		Ellefta	viðtalið	var	við	Styrkár	sem	lenti	í	slysi	þegar	hann	féll	á	milli	hæða	í	opnum	

stigagangi.	 Í	kjölfar	slyssins	hlaut	hann	mænuskaða	og	var	því	bundinn	við	hjólastól	og	

gat	ekki	unnið	meira	sem	leikari.	Hann	prófaði	fyrir	sér	sem	leikstjóri	en	komst	fljótt	að	

því	að	það	var	ekki	það	sem	hann	vildi	gera.	Bataferli	hans	og	sátt	við	það	sem	gerðist	

byggir	á	því	að	nota	húmor	og	hlátur	sem	verkfæri	til	þess	að	gera	slysið	og	afleiðingar	

þess	bærilegri.		

	

12)	Tólfta	viðtalið	var	við	Sögu	sem	lenti	 í	 íþróttaslysi	á	táningsaldri,	hlaut	mænuskaða	

og	er	bundin	hjólastól	í	dag.	Bataferlið	byggist	mikið	á	nánu	parasambandi	og	stuðningi	

sem	hún	fær	úr	því.	Saga	notar	íþróttaiðkun	í	dag	til	að	vinna	sig	út	úr	áfallinu	sem	og	

samfélagsmiðla.			

	

13)	Þrettánda	viðtalið	var	við	Friðrik	en	hann	lenti	í	snjóbrettaslysi	þegar	hann	féll	fram	

af	 kletti	 og	 hlaut	 samstundis	 mænuskaða	 og	 lamaðist	 fyrir	 neðan	 mitti.	 Í	

endurhæfingarferlinu	 komst	 Friðrik	 fljótt	 að	 því	 að	 hann	 vildi	 ekki	 vera	 bundinn	 við	

hjólastól	vegna	þess	að	hann	telur	að	kyrrsetan	í	stólnum	skaði	líkamsstöðu	hans	og	rýri	

vöðvana	og	beinin.	Þess	í	stað	lét	hann	smíða	sérstakar	hækjur	fyrir	sig	og	stefnir	að	því	

að	 þróa	 göngubúnað	 í	 samstarfi	 við	 fyrirtækið	 Össur.	 Einnig	 hefur	 hann	 notast	 við	

aðferðina	„lucid	dreaming“	til	þess	að	stýra	eigin	draumum	og	viðhalda	líkamsminninu.	

Hann	notar	draumlífið	til	að	æfa	sig	að	hoppa	og	ganga	því	hann	hefur	trú	á	því	að	það	

muni	hann	gera	á	ný	í	framtíðinni.		
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14)	Fjórtánda	viðtalið	var	við	Finnu	en	hún	slasaðist	á	 skíðum.	 Í	bataferlinu	hefur	hún	

mikið	velt	fyrir	sér	líkamsskömm	og	meðal	annars	notað	húðflúr	af	ljóni	til	að	minna	sig	

á	eigin	styrk.	Finna	talaði	mikið	um	þá	vanlíðan	sem	fylgdi	örinu	sem	hún	fékk	eftir	slysið	

en	stefnir	að	því	að	snúa	vörn	í	sókn	með	því	að	setja	húðflúr	yfir	örið.	

	 	

15)	Fimmtánda	viðtalið	var	við	Víði	sem	lenti	í	reiðhjólaslysi	þegar	kanína	hljóp	í	veg	fyrir	

hann.	Helstu	afleiðingar	slyssins	voru	þær	að	hann	þurfti	að	vera	frá	vinnu	í	langan	tíma,	

en	einnig	tók	umræðan	sem	rataði	í	fjölmiðla	mikið	á	hann	því	hann	var	ekki	sáttur	við	

hana.	Í	bataferlinu	notaði	Víðir	mikið	lestur	til	að	ná	fyrri	styrk.		

	

16)	Sextánda	viðtalið	var	við	mann	sem	ég	hef	nefnt	Bjart	en	hann	lenti	í	mjög	alvarlegu	

sjóslysi	 sem	 varð	 til	 þess	 að	 hann	 þurfti	 að	 skipta	 um	 starfsvettvang	 og	 fékk	 alvarleg	

kvíðaköst.	Honum	 fannst	margskonar	aðstæður	mjög	ögrandi	og	óbærilegar.	Til	 að	ná	

bata	 tók	 hann	 að	 einbeita	 sér	 að	 tungumálum	 til	 þess	 að	 styrkja	 sjálfsmynd	 sína	 og	

kynnast	nýjum	hliðum	á	sjálfinu.	

	

17)	Sautjánda	viðtalið	var	við	Unu	sem	lenti	í	íþróttaslysi.	Afleiðingar	slyssins	hafa	breytt	

daglegu	lífi	hennar	mjög	mikið	sem	og	persónuleikanum.	Fyrir	slysið	stundaði	hún	mikla	

líkamsrækt	en	eftir	slysið	var	hún	sífellt	með	þrúgandi	höfuðverk,	var	orkulaus	og	með	

miklar	 líkamlegar	 takmarkanir.	 Sjálf	 segist	 Una	 hafa	 náð	 ákveðnum	 bata	 með	 því	 að	

horfa	fram	á	við	og	eyða	meiri	tíma	með	vinum	og	fjölskyldu.	Auk	þess	hefur	líf	hennar	

eftir	slys	einkennst	af	víðara	sjónarhorni	en	áður	þar	sem	hún	tengir	sjálfsmyndina	ekki	

eingöngu	 við	 íþróttina	 sem	 hún	 stundaði	 af	 kappi	 fyrir	 slysið	 heldur	 byggir	 hana	 nú	

meira	á	samskiptum	við	sína	nánustu.		

 

3.2 Siðferðisleg	álitamál		

Eftir	 að	 ég	 lauk	 viðtalsrannsókninni	 áttaði	 ég	 mig	 mun	 betur	 á	 því	 hversu	 ágeng	

eigindleg	 rannsóknaraðferð	er	og	hversu	mikið	viðmælandinn	þarf	að	gefa	af	 sér,	ekki	

síst	þegar	rannsóknin	beinist	að	þungbærri	reynslu.	Ég	er	ómetanlega	þakklát	fyrir	það	

traust	 sem	viðmælendur	mínir	hafa	 sýnt	mér.	Mér	er	það	 ljóst	að	 samvinna	þeirra	og	

vinsemd	 var	 forsenda	 þess	 ég	 gæti	 unnið	 rannsóknina.	 Í	 hlutverki	 rannsakanda,	 sem	
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miðlar	 sársauka	og	 lífssýn	annarra,	 var	mér	það	hjartans	mál	að	 sýna	 reynslu	þeirra	á	

sýningunni	eins	vel	og	ég	gat.	Samkvæmt	mannfræðingnum	Sarah	Pink	getur	viðtal	þó	

aldrei	 látið	 rannsakandann	 upplifa	 beina	 snertingu	 við	 reynslu	 viðmælandans.	 Viðtal	

getur	einungis	opnað	glugga	inn	í	viðmót	viðmælandans	til	lífsins,	gildi	hans,	skoðanir	og	

tilfinningar.109	Ég	verð	að	viðurkenna	að	oft	hefur	mér	þótt	erfitt	að	hafa	valið	þetta	efni	

því	það	fer	beint	inn	í	kviku	viðmælenda	minna.	Auk	þess	hefur	mér	stundum	þótt	reyna	

fullmikið	á	hæfni	mína	sem	rannsakanda	og	mér	hefur	á	köflum	þótt	efnið	einstaklega	

erfitt	viðfangs.	Ég	hef	ekki	alltaf	vitað	hvernig	ég	ætti	að	miðla	því	 í	 sýningarformi	svo	

útfærslan	 yrði	 smekkleg	 og	 nærgætin,	 ekki	 síst	 vegna	 þess	 að	 ég	 er	 með	 sársauka	

annarra	 í	 höndunum.	 Þess	 vegna	 taldi	 ég	 það	 ekki	 ráðlegt	 að	 fá	 fólk	 í	 viðtal	 sem	 var	

nýbúið	 að	 lenda	 í	 slysi,	 þar	 sem	 það	 gæti	 hugsanlega	 valdið	 umróti	 á	 tilfinningum	 ef	

nægileg	fjarlægð	hefði	ekki	myndast	frá	slysinu.		

	 Í	rannsókn	sem	þessari	þarf	að	huga	að	ýmsum	siðferðislegum	þáttum	því	mörg	

álitamál	geta	komið	upp	í	ferlinu.	Því	er	afar	mikilvægt	fyrir	rannsakandann	að	þekkja	vel	

þær	 kröfur	 sem	 gerðar	 eru	 í	 eigindlegum	 rannsóknum.	 Meðal	 annars	 þarf	

rannsakandinn	að	styðjast	við	upplýst	 samþykki	en	það	 felst	 í	því	að	viðmælandinn	er	

látinn	 samþykkja	 viðtalið	 og	 honum	 er	 kynntur	 tilgangur	 rannsóknarinnar.	 Einnig	 þarf	

hann	 að	 fá	 að	 vita	 um	 helstu	 áhættuþættina	 sem	 fylgja	 því	 að	 taka	 þátt	 í	

rannsókninni.110	Ég	 leitaði	sjálf	eftir	upplýstu	samþykki	viðmælenda	minna	með	því	að	

útskýra	 vel	 fyrir	 þeim	hvað	 ég	 væri	 að	 rannsaka	og	 áhættuþættina	 sem	 fylgdu	því	 að	

taka	 þátt	 í	 slíkri	 rannsókn.	 Ég	 hét	 viðmælendum	mínum	 trúnaði	 og	 nafnleynd	 og	 gaf	

þeim	 öllum	 dulnefni	 svo	 erfitt	 væri	 að	 persónugreina	 gögnin.	 Þó	 er	 ljóst	 að	 sumir	

viðmælendurnir	verða	þekkjanlegir	á	 sýningunni	vegna	 raddanna	sem	munu	heyrast	á	

hljóðupptökum	og	ljósmyndanna	í	sýningarsalnum.	En	þeir	viðmælendur	mínir	hafa	að	

sjálfsögðu	gefið	 leyfi	 fyrir	því	að	sýna	af	þeim	ljósmyndir	eða	að	hljóðupptökurnar	séu	

nýttar	í	sýningarsalnum.		

	 	Að	 auki	 gaf	 ég	 skýrt	 til	 kynna	 að	 viðmælendunum	 væri	 velkomið	 að	 hætta	 í	

rannsókninni	 hvenær	 sem	þeir	 vildu	 án	 eftirmála.	 Tvisvar	 sinnum	höfðu	 viðmælendur	

samþykkt	að	koma	í	viðtal	en	þegar	á	reyndi	treystu	þeir	sér	ekki	til	þess.	Í	kjölfarið	fór	

																																																								
109	Sarah	Pink.	Doing	Sensory	Ethnography	(London:	Sage,	2009),	bls.	80.	
110	Steinar	Kvale	og	Svend	Brinkmann.	Interviews:	Learning	the	Craft	of	Qualitative	Research	Interviewing	
(Los	Angeles:	Sage,	2009),	bls.	70-71.		
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ég	að	velta	því	fyrir	mér	hvort	það	væri	siðferðislega	rétt	að	fá	lánaða	reynslu	fólks	til	að	

sýna	hana.	Ég	spurði	sjálfa	mig	meðal	annars	að	því	hvort	það	væri	eðlilegt	að	tala	við	

bláókunnugt	fólk	um	áföll	þeirra	og	ef	til	vill	erfiðustu	reynslu	þeirra	 í	 lífinu.	Til	dæmis	

var	það	þannig	að	viðmælandinn	Saga	sættist	á	að	ég	mætti	nota	viðtalið	við	hana	svo	

lengi	 sem	 hún	 væri	 óþekkjanleg	 í	 sýningarsalnum	 og	 ekki	 væri	 hægt	 að	 rekja	

viðtalsbrotin	til	hennar.	Þess	vegna	var	það	mikilvægt	í	því	viðtali	að	velja	brot	sem	gefa	

ekki	neinar	afgerandi	persónulegar	upplýsingar	um	hana.	Þá	er	það	einnig	mikilvægt	að	

rannsakandi	 sem	 vinnur	 með	 viðkvæmt	 viðfangsefni	 þarf	 að	 gera	 sér	 grein	 fyrir	 því	

hvenær	 viðmælandinn	 vill	 hætta	 þátttöku	 í	 rannsókninni,	 hvenær	 hann	 vill	 ekki	 svara	

ákveðnum	 spurningum	 eða	 taka	 hlé	 á	 viðtalinu.	 Það	 getur	 verið	 vandasamt	 fyrir	

rannsakandann	að	finna	hvar	línan	liggur	í	þessum	efnum	og	hvenær	maður	er	að	ganga	

of	langt.	Því	er	mikilvægt	að	sýna	sérstaka	nærgætni	og	umhyggju	þegar	talað	er	við	fólk	

um	erfið	mál.		

	 Nú	ætla	ég	að	víkja	aðeins	að	því	hvernig	þjóðfræðingar	hafa	fjallað	um	áföll	og	

ýmis	 siðferðisleg	álitamál	 sem	hafa	komið	upp	 í	 tengslum	við	 viðtalsrannsóknir.	 Þegar	

við	 skoðum	 aðferðarfræði	 þjóðfræðinnar	 er	 mikilvægt	 að	 sjá	 hvernig	 viðtöl	 hafa	 frá	

upphafi	 verið	 tekin	 innan	 greinarinnar.	 Þjóðfræði	 og	 mannfræði	 voru	 fyrstu	

fræðigreinarnar	sem	nýttu	sér	viðtöl	við	alþýðufólk	í	rannsóknum	sínum	og	áttuðu	sig	á	

því	 fyrir	 löngu	 hversu	 mikilvæg	 munnleg	 geymd	 er,	 bæði	 fyrir	 sagnamenn	 og	

áheyrendur.	Í	þessu	samhengi	er	rétt	að	nefna	fræðimanninn	Carl	Lindahl	sem	dæmi	um	

það	 hvernig	 þjóðfræðin	 getu	 veitt	 samfélaginu	 og	 einstaklingum	 lið.	 Í	 greininni	

„Archiving	 the	 Voices	 and	 Needs	 of	 Katrina’s	 Children:	 The	 Uses	 and	 Importance	 of	

Stories	 Narrated	 Survivor-to-Survivor“	 er	 til	 dæmis	 fjallað	 um	 verkefnið	 „Surviving	

Katrina	 and	 Rita	 in	 Houston	 (SKRH)“	 sem	 gengur	 út	 á	 það	 að	 þjálfa	 eftirlifendur	

fellibylsins	Katrina	til	að	taka	viðtöl	við	aðra	eftirlifendur.111	Ofangreindir	höfundar	 litu	

svo	á	að	eftirlifendur	fellibylsins	væru	best	fallnir	til	að	taka	viðtöl	við	aðra	eftirlifendur	

náttúruhamfara	því	þeir	byggju	yfir	mestu	reynslunni	af	því	að	verða	fyrir	hamförum	og	

																																																								
111	Carl	Lindahl,	et	al.	„Archiving	the	Voices	and	Needs	of	Katrina’s	Children:	The	Uses	and	Importance	of	

Stories	Narrated	Survivor-to-Survivor“.	Í	Children	Law	and	Disasters:	What	We	Have	Learned	from	Katrina	

and	the	Hurricanes	of	2005	(Houston:	American	Bar	Association,	2009),	bls.	61-76,	á	bls.	61.	
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væru	líklega	þeir	bestu	til	að	sýna	djúpa	hlustun	og	einlæga	samkennd.112	Stjórnendur	í	

verkefninu	 sáu	 það	 sem	 hluta	 af	 því	 að	 hjálpa	 þolendum	 til	 að	 ná	 andlegum	 og	

líkamlegum	 bata.	 Þeir	 töldu	 að	 ekki	 væri	 nóg	 að	 gefa	 fólki	 að	 borða	 og	 veita	 því	

húsaskjól	 til	 að	 vinna	 sig	 út	 úr	 áfallinu	 heldur	 væri	 einnig	 mikilvægt	 að	 eftirlifendur	

náttúruhamfara	myndu	ná	utan	um	eigin	sögu	til	að	móta	framtíð	sína.113	Lindahl	áttaði	

sig	fljótlega	á	því	að	eftirlifendur	fellibylsins	vantaði	eitthvað	meira	en	notaða	hluti.	Þeir	

þurftu	að	segja	sögu	sína	og	samfélagið	þurfti	að	heyra	hana.114		

	 Ég	 lít	 svo	 á	 að	 verkefni	mitt	 Þjáning/tjáning	 sé	 af	 svipuðum	 toga	 og	 verkefnið	

„Surviving	Katrina	and	Rita	in	Houston	(SKRH)“.	Verkefnið	er	ólíkt	minni	rannsókn	að	því	

leyti	 að	ég	hef	ekki	 sjálf	 lent	 í	 alvarlegu	 slysi	eins	og	viðmælendur	mínir	en	það	er	að	

sumu	leyti	sambærilegt	þar	sem	mitt	verkefni	gengur	einnig	út	á	að	fólk	sem	hefur	farið	

í	gegnum	hremmingar	fái	rödd.	Tilgangur	sagnanna	og	viðtalanna	er	að	vera	valdeflandi	

fyrir	þá	sem	hafa	upplifað	áföll.	Á	sama	tíma	er	mikilvægt	að	muna	að	sá	sem	segir	sögu	

verður	að	vera	tilbúinn	að	miðla	henni	líkt	og	aðeins	þeir	sem	voru	tilbúnir	til	þess	sögðu	

sögur	 af	 fellibylnum	 Katrínu.	 Í	 líknandi	 sagnaflutningi	 skiptir	 flutningurinn	miklu	máli,	

hinsvegar	getur	þvingandi	flutningur	snúist	upp	í	andhverfu	sína	og	aftrað	bataferlinu.	

 

3.3 Greining	á	viðtölunum	

Fræðimenn	sem	aðhyllast	grundaða	kenningu	tala	um	að	hún	byggist	á	því	að	skiptast	á	

því	 að	 fara	 á	 vettvang	og	 greina	 gögnin.	 Þeir	 fara	 sífellt	 fram	og	 til	 baka	milli	 þessara	

þátta	 en	 aðskilja	 ekki	 vettvangsvinnu	 og	 greiningarvinnu	 með	 skýrum	 hætti	 eins	 og	

stundum	er	gert.	Segja	má	að	fyrsta	greining	gagna	hefjist	þegar	rannsakandinn	skrifar	

upp	viðtölin	og	athugasemdir	rannsakanda.	Þá	veltir	hann	fyrir	sér	orðum	viðmælenda	

og	hvað	þau	fela	í	sér.115	Í	grundaðri	kenningu	byggist	skipulögð	greining	gagna	á	kóðun	

sem	er	 framkvæmd	meðfram	söfnun	gagnanna.	Kóðunin	 felst	 í	 því	 að	 taka	út	 gögnin,	

finna	 út	 ráðandi	 þemu,	 búa	 til	 tengingar	 á	milli	 orða	 viðmælenda	 og	 draga	 út	 helstu	

leiðarstef	 viðtalsins.	 Grunngreining	 þessa	 verkefnis	 hófst	 þegar	 ég	 fór	 að	 hlusta	 á	

																																																								
112	Carl	Lindahl,	et	al.	„Archiving	the	Voices	and	Needs	of	Katrina’s	Children,	bls.	62.	
113	Pat	Jasper	og	Carl	Lindahl.	„The	Houston	Survivor	Project:	An	Introduction“.	 Í	Callaloo,	vol.	29,	no.	4,	
(fall	2006),	bls	1504-1505,	á	bls.	1504.	
114	Pat	Jasper	og	Carl	Lindahl.	„The	Houston	Survivor	Project“,	bls.	1527. 
115	Kathy	Charmaz.	„Grounded	Theory“,	bls.	497.	
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viðtölin,	hóf	afritun	og	skrifaði	mínar	eigin	athugasemdir.	Næsta	skref	í	úrvinnslunni	var	

sjálf	kóðunin.	Tilgangi	hennar	er	afar	vel	 lýst	 í	bókinni	Writing	Ethnographic	Fieldnotes	

þar	 sem	 kóðunin	 er	 útskýrð	 þannig	 að	 hún	 beinist	 að	 því	 að	 greina	 atburði,	 atvik	 og	

viðburði	og	setja	þá	 í	 samhengi	 til	þess	að	geta	borið	þá	saman	við	annan	atburð	eða	

viðburð.	Með	 þessari	 greiningartækni	 er	 hægt	 að	 draga	 ákveðnar	 ályktanir	 og	 flokka	

eftir	þema	innan	rannsóknarinnar.	Tilgangurinn	með	því	að	búa	til	flokka	felst	í	því	að	ná	

ákveðnu	tangarhaldi	á	efninu	sem	maður	er	að	vinna	með.116		

	 Með	 fleiri	 viðtölum	 og	 fræðilegum	 lestri	 áttaði	 ég	 mig	 á	 því	 að	 hlustun	

rannsakandans	væri	aðalatriðið	til	að	ná	til	viðmælandans	og	fá	hann	til	að	opna	sig	um	

sára	reynslu.	Samkennd	og	skilningur	á	lífi	viðmælandans	er	ein	meginforsenda	þess	að	

honum	þyki	 gott	 að	 tala	 við	þig	og	 geti	 sýnt	þér	 einlægni,	 því	 hann	 treystir	 því	 að	þú	

sýnir	 honum	 nærgætni,	 tryggð	 og	 djúpa	 hlustun.	 En	 eins	 og	 Sayantani	 DasGupta,	

prófessor	í	bókmenntum	og	læknisfræði	hefur	sagt	þá	er	auðmjúk	hlustun	(e.	narrative	

humility)	 lykillinn	 að	 því	 að	 skilja	 veikindasögur	 annarra,	 því	 allar	 sögur	 fela	 í	 sér	 hið	

óþekkta.	Með	auðmjúkri	hlustun	á	hún	við	að	sögur	eru	ekki	eins	og	hlutir	með	fast	form	

eða	eitthvað	sem	við	getum	skilið	að	fullu.	En	með	því	að	tileinka	sér	auðmjúka	hlustun	

getum	við	skoðað	hlutverk	okkar	og	afstöðu	okkar	gagnvart	sögunni	sem	við	hlýðum	á.	

Með	því	að	skoða	hlutverk	okkar	sem	hlustendur,	móttakendur,	gagnvirkir	þátttakendur	

og	væntingar	okkar	 til	 sögunnar	meðan	við	heyrum	hana	opnum	við	 fyrir	það	að	hver	

saga	 leiði	 okkur	 á	 óvæntan	 stað.	 Að	 sama	 skapi	 erum	 við	meðvitaðri	 hlustendur,	 þar	

sem	við	áttum	okkur	á	því	að	baksaga	og	okkar	eigin	lífssaga	mótar	ávallt	viðhorf	okkar	

til	sögunnar	sem	við	heyrum	frá	öðrum.117	Þegar	viðtalsbrot	við	viðmælendur	mína	eru	

greind	 er	mikilvægt	 að	 velta	 fyrir	 sér	 þeirri	marglaga	merkingu	 veikindafrásagna,	 sem	

rædd	hefur	 verið	hér	að	ofan.	 Til	 dæmis	má	 sjá	 stöðuga	 röskun	á	hinu	daglega	 lífi	 og	

ýmsa	fylgifiska	eins	og	félagslega	einangrun,	kvíða,	einsemd	og	brotna	sjálfsmynd.	

	 	Í	 viðtölunum	 kemur	 til	 dæmis	 endurtekið	 fram	 umræða	 um	 hvernig	

einstaklingurinn	reyndi	að	ná	tökum	á	eigin	 lífi	eftir	slys.	Algengt	er	að	þeir	sem	lifa	af	

slys	 vilji	 ekki	 sækja	 í	 sömu	 slóðir	 og	 áður	 vegna	 þess	 að	 það	 minnir	 of	 mikið	 á	 þau	

																																																								
116	 Robert	 M.	 Emerson,	 Rachel	 I.	 Fretz	 og	 Linda	 L.	 Shaw.	Writing	 Ethnographic	 Fieldnotes	 (Chicago:	
University	of	Chicago	Press,	1995),	bls.	149.	
117	 Sayantani	DasGupta.	 „Narrative	Medicine,	Narrative	Humility:	 Listening	 to	 the	Streams	of	 Stories“.	 Í	
Creative	 Nonfiction	 [veftímarit],	 52.	 tbl.,	 sumar	 2014,	 https://www.creativenonfiction.org/online-
reading/narrative-medicine-narrative-humility	(sótt		20.	febrúar	2018).	
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lífsgæði	sem	þeir	hafa	misst.	Slíkt	má	til	dæmis	sjá	hjá	Unu	þar	sem	sjálfsmynd	hennar	

mótaðist	af	mikilli	 íþróttaiðkun	þar	sem	hún	gerði	 lítið	annað	en	að	stunda	íþróttir.	En	

eftir	 slysið	 var	 líf	 hennar	 í	 allt	öðrum	 takti	þar	 sem	hún	var	með	krónískan	höfuðverk	

sem	framkallaði	þróttleysi	svo	henni	varð	 lítið	úr	verki.	Hún	talaði	mikið	um	það	mikla	

líkamlega	 þrek,	 kraft	 og	 úthald	 sem	hún	hafði.	Hún	 var	 vön	 að	 hlaupa	upp	 Esjuna	 en	

núna	getur	hún	varla	gengið	upp:	

Þá	var	ég	eiginlega	bara	búin	á	því.	Þá	var	ég	hætt	að	sofa	og	gat	náttúrulega	aldrei	
hreyft	mig.	Þú	veist,	ég	var	svona	í	hálfgerðri	afneitun	þangað	til	í	febrúar.	Ég	reyndi	
að	labba	Esjuna	í	janúar	út	af	því	að	ég	var	vön	að	hlaupa	upp	á	hana.	En	ég	prófaði	
að	gera	það	en	þá	var	ég	bara	með	verki	 í	 tvær	vikur.	Það	var	bara	ömurlegt.	Það	
bara	svo	sárt.	Fyrir	utan	verkina	var	það	bara	alveg	svakaleg	hræðsla.118	

Skilin	á	milli	„fyrir	slys“	og	„eftir	slys“	skapa	sársauka.	Það	er	ekki	eingöngu	líkaminn	sem	

hefur	 breyst	 heldur	 er	 ljóst	 að	 Una	 upplifir	 sig	 sem	 aðra	 manneskju	 því	 það	 sem	

einkenndi	 líf	hennar	og	persónuleika	hefur	 tekið	stórkostlegum	breytingum.	Hinsvegar	

talar	hún	um	að	slysið	hafi	á	margan	hátt	dýpkað	sjálfsmynd	hennar	og	látið	hana	hafa	

áhuga	á	 fleiri	hlutum	en	 íþróttaiðkun.	Hún	hefur	meðal	annars	dýpkað	sambandið	við	

sína	nánustu.		

	 Eins	og	áður	hefur	komið	fram	er	stjórnleysi	eitt	meginþema	veikindasagna	og	er	

yfirleitt	 í	 forgrunni	 í	 slysafrásögnum	 allra	 viðmælenda	 minna.	 Slys	 og	 hvers	 konar	

veikindi	eru	rof	á	sjálfstæði	einstaklinga	og	kemur	gjarnan	í	veg	fyrir	að	þeir	geti	staðið	á	

eigin	fótum.	Hvort	sem	það	eru	líkamlegar	eða	andlegar	athafnir	þá	er	manneskja,	sem	

verður	 fyrir	alvarlegu	slysi	mjög	háð	ytri	 stuðningi.	Algengast	var	þó	að	 fólkið	næði	að	

mestu	 leyti	 fyrri	 styrk,	 þó	 að	 í	 sumum	 tilfellum	 hafi	 skaði	 slyssins	 verið	 svo	mikill	 að	

viðkomandi	þarf	utankomandi	hjálp	ævilangt.	Af	viðtölum	mínum	að	dæma	má	þó	sjá	að	

hverskonar	 takmarkanir	 í	 hinu	 daglega	 lífi	 skapa	 brotna	 sjálfsmynd	 vegna	 þess	 að	

einstaklingurinn	upplifir	sig	stöðugt	upp	á	aðra	kominn	og	að	hann	hafi	 lítið	að	gefa	til	

baka.	Slíkt	má	til	dæmis	finna	hjá	Sögu	þegar	hún	talaði	um	parasamband	sitt:	

Hann	er	án	gríns	örugglega	stærsta	ástæðan	af	hverju	mér	gengur	svona	vel	 í	dag	
skilurðu.	 Hann	 er	 bara	 búinn	 að	 vera	 eins	 og	 klettur	 við	 hliðina	 á	 mér.	 Hann	 er	
búinn	að	standa	með	mér	í	gegnum	þetta	allt	saman.	Og	mér	finnst	þetta	hafa	haft	
mjög	góð	áhrif	á	sambandið	okkar	því	að	við	erum	miklu	nánari	eftir	þetta	og	bara	

																																																								
118	VB17:	08.09.2017.	Viðtal	Vilborgar	Bjarkadóttur	við	kvk	sem	hafði	lent	í	slysi	(gervinafn:	Una).	Upptaka	
og	uppskrift	í	vörslu	höfundar.	
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allt.	Það	er	ótrúlegt	hvernig	hann	er	búinn	að	vera	sko.	Hann	flaug	náttúrulega	strax	
út	með	mömmu	og	pabba	þegar	þetta	gerðist.	Og	síðan	var	hann	bara	hjá	mér	upp	
á	spítala	bara	allan	daginn	og	alla	daga	eftir	það.	Og	þú	veist	er	bara	alltaf	hjá	mér	
og	bara	geðveikt	góður	stuðningur.	Mér	líður	alltaf	eins	og	ég	nái	einhvern	veginn	
ekki	að	gefa	neitt	til	baka	einhvern	veginn.	Það	er	svolítið	erfitt.119		

Það	er	greinilegt	að	sjálfsefasemdir	eru	stöðugt	í	bakgrunni	í	lífi	Sögu,	sem	tengist	því	að	

vera	 ekki	 nógu	 gefandi.	 Í	 gegnum	 viðtalið	má	 greina	 auðmjúkt	 þakklæti	 til	 kærastans	

fyrir	að	vera	eins	og	klettur	í	gegnum	bataferlið.	Hún	talar	að	sama	skapi	um	óttann	við	

það	 að	 vera	 byrði	 og	 hafa	 ekkert	 fram	 að	 færa	 vegna	 þess	 að	 hún	 er	 orðin	 önnur	

manneskja	en	hún	var	fyrir	slysið.	Þá	mátti	sjá	að	hræðslan	við	breytingar	kom	ekki	síst	

fram	þegar	talið	barst	að	parasamböndum,	til	dæmis	 í	viðtölunum	við	Friðrik	og	Sögu.	

Þau	álitu	bæði	að	forsendurnar	væru	aðrar	í	sambandinu	sem	væri	erfitt	fyrir	makann	að	

sættast	 við,	 því	 þú	 værir	 búin	 að	 breytast	 svo	 mikið	 eftir	 slysið,	 bæði	 líkamlega	 og	

andlega.	 Í	 gegnum	 viðtalið	 mátti	 jafnframt	 sjá	 sífelldan	 ótta	 við	 að	 standast	 ekki	

líkamlegar	staðalímyndir	og	við	það	að	missa	tökin	á	eigin	líkama:		

Náttúrulega	 sjálfstraustið	 er	 ekki	 mjög	 hátt	 skilurðu.	 Ég	 var	 alveg	 fljót	 að	 fitna	
eitthvað	aðeins.	Ég	bara	fyrstu	vikurnar	þá	var	ég	strax	farin	að	sjá	það,	að	ég	væri	
farin	að	fitna.	Ég	var	alveg	ok.	Hvernig	verð	ég	eftir	tíu	vikur,	skilurðu.	En,	já	líka	frá	
því	að	geta	gert	bara	allt	í	heiminum	sjálf	gat	ég	ekki	einu	sinni	klætt	mig.120		

Í	orðum	Sögu	má	skynja	söknuð	eftir	fyrri	líkama.	Þar	má	einnig	greina	mikla	vanlíðan	og	

ótta	 við	 breyttan	 líkama	 þar	 sem	 hún	 upplifði	 algjört	 stjórnleysi	 vegna	 lömunarinnar.	

Söknuður	eftir	íþróttalíkamanum	má	greina	á	muninum	á	því	hvernig	hún	talar	um	líf	sitt	

fyrir	og	eftir	slys.	Meðal	annars	talar	hún	um	það	í	viðtalinu	að	henni	finnist	sárt	að	láta	

mynda	sig	í	hjólastól	og	þurfa	að	gangast	við	nýju	líkamsímyndinni	þar	sem	hún	fær	t.d.	

mun	minni	athygli	frá	hinu	kyninu.	

	 Framtíðarsýn	er	einnig	ráðandi	þema	innan	viðtalanna.	Því	er	mikilvægt	að	skoða	

nánar	 hvernig	 viðmælendur	 mínir	 hafa	 skapað	 sér	 væntingar	 og	 vonir	 eftir	 slysið.	

Viðhorf	þeirra	til	framtíðarinnar	litast	af	því	að	hafa	lent	í	alvarlegu	slysi	og	hafa	verið	við	

dauðans	dyr.	 Eftir	 að	 ég	 hafði	 tekið	 viðtölin	 og	 greint	 þau	 komst	 ég	 að	því	 að	það	 er	

mjög	misjafnt	hvar	einstaklingarnir	standa	í	bataferlinu	og	það	sést	fljótt	að	sú	merking,	

sem	 viðmælendur	 mínir	 gefa	 veikindunum	 og	 slysinu	 mótast	 mikið	 af	 því	 hvar	 þeir	

																																																								
119	VB11:	27.05.2017.	Viðtal	Vilborgar	Bjarkadóttur	við	kvk	sem	hafði	lent	í	slysi	(gervinafn:	Saga).	Upptaka	
og	uppskrift	í	vörslu	höfundar.	
120	VB11:	27.05.2017.	Viðtal	Vilborgar	Bjarkadóttur	við	kvk	sem	hafði	lent	í	slysi	(gervinafn:	Saga).	
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standa	í	bataferlinu.	Leó	talaði	til	að	mynda	um	hvernig	viðmót	hans	til	slyssins	mótaðist	

af	 því	 hvar	 hann	 stæði	 í	 bataferlinu.	 Jafnframt	má	 greina	 af	 orðum	hans	 að	úrvinnsla	

áfalla	er	tímalaus:										

Seinna	í	rauninni	þegar	ég	var	í	heilun	hjá	henni.	Held	að	ég	var	byrjaður	í	skólanum	
eða	á	þeim	tímapunkti	að	vera	fara	að	byrja.	Þá	ligg	ég	á	bekknum	og	það	er	eins	og	
ég	fái…	Ég	hoppi	allur.	Það	er	eins	og	það	komi	rafmagnsstuð	í	gegnum	líkamann	á	
mér.	Þetta	var	fyrsti	hlutinn	af	því	þegar	ég…	Var	eins	og	upplifunin	sem	var	þegar	
ég	klemmdist.	Ég	skal…	Nei,	ég	skal	lýsa	þessu	svolítið	fyrir	þér.	Þetta	er	þannig	að	
það	er	enginn	tími.	Í	svona	löguðu	er	enginn	tími	það	er	ekki	til	eitt	ár,	ein	mínúta	
eða	tvær	mínútur	eða	hvað	það	er.	Augnablikið	þegar	þetta	gerist	er	frosið.121		

Af	orðum	Leós	má	sjá	að	áföll	geta	 fylgt	 fólki	ævilangt	eins	og	áfallið	sem	tengist	slysi	

hans	sem	barn	kom	aftan	að	honum	vegna	þess	að	það	var	óuppgert.	Hann	á	við	að	áföll	

tengjast	ekki	tíma	því	að	óuppgerð	áföll	geta	fylgt	einstaklingnum	ævilangt	vegna	þess	

að	þau	sitja	föst	í	líkamanum.	

Breski	mannfræðingurinn	Paul	Connerton	fjallar	um	hugtakið	 líkamsminni	 í	bók	

sinni	How	Societies	Remember.	Með	því	á	hann	við	að	líkaminn	búi	yfir	minni	sem	getur	

meðal	 annars	 komið	 fram	 sem	 líkamleg	 þekking	 þegar	 við	 syndum,	 handleikum	

mismunandi	 efni,	 stjórnum	 bifreið	 eða	 þegar	 við	 kunnum	 símanúmer	 utanbókar	með	

fingrunum.	Annað	dæmi	um	slíka	þekkingu	er	þegar	við	 leikum	á	hljóðfæri	af	 fingrum	

fram	lag	sem	við	héldum	að	við	hefðum	löngu	gleymt.122	Kenningu	hans	um	líkamsminni	

má	líka	yfirfæra	á	áföll.	Líkaminn	man	sársaukann,	átökin	og	rofið	sem	varð	á	augnabliki	

slyssins.	

Athyglisvert	 dæmi	 um	 viðhald	 líkamsminnisins	 birtist	 í	 draumi	 eins	

viðmælandans,	sem	ég	kalla	Friðrik.	Hann	sagði	frá	því	hvernig	hann	æfir	líkamsminnið	í	

draumum	 sínum	 eftir	 að	 hann	 hlaut	mænuskaða	 í	 snjóbrettaslysi.	 Hann	 notar	 aðferð	

sem	 nefnist	 „lucid	 dreaming“	 sem	 er	 tækni	 til	 að	 ná	 fullri	 stjórn	 á	 draumum	 sínum.	

Friðrik	segir	svo	frá	draumlífi	sínu:	

Já,	mig	dreymir	mjög	mikið.	 Ég	er	 líka	búinn	að	 læra	 lucid	dreaming.	Maður	gerir	
svona	 reality	 check	 hérna	megin	 og	 trainar	 hugann	 til	 þess	 að	 tékka	 líka	 síðan	 í	
draumnum.	 Þá	 geturðu	 áttað	 þig	 á	 því	 að	 þú	 ert	 kannski	 með	 sex	 putta	 í	
draumnum.	 Þá	 áttarðu	 þig	 á	 því	 að	 þetta	 er	 draumur,	 fattarðu.	 Þá	 kveikirðu	 á	
meðvitundinni	 hinu	 megin.	 Það	 er	 eiginlega	 eini	 staðurinn	 sem	 ég	 get	 fundið	

																																																								
121	VB2:	21.10.2014.	Viðtal	Vilborgar	Bjarkadóttur	við	kk	sem	hafði	lent	í	slysi	(gervinafn:	Leó).	Upptaka	og	
uppskrift	í	vörslu	höfundar.	
122	Paul	Connerton.	How	Societies	Remember	(Cambridge:	Cambridge	University	Press,	1989),	bls.	73.	
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sandinn	á	milli	tánna	svona.	Það	er	perfect	memory	þar.	Ég	get	líka	verið	vakandi	í	
draumi	og	verið	á	snjóbretti	og	ég	bara	verð	að	prófa	þetta	trick	til	þess	að	sjá	hvort	
að	 líkaminn	 eða	 hausinn	muni	 hvernig	 nákvæmlega	 tilfinningin	 var.	 Gera	 einhver	
trick	eins	og	ég	gerði	 í	 alvörunni.	 Það	er	 alveg	eins	basicly.	 Þannig	að	hann	hefur	
ekki	gleymt	neinu	þrátt	fyrir	að	ég	er	að	gleyma	því	hérna	megin.123		

Í	þessu	broti	 sést	hvernig	Friðrik	viðheldur	 líkamsminninu	með	því	að	endurtaka	það	 í	

draumunum.	Svona	endurtekning	og	ástundun	 rímar	 vel	 við	það	 sem	Connerton	 segir	

varðandi	 það	 hvernig	 líkamsminninu	 er	 viðhaldið	með	 endurteknum	 hreyfingum	 sem	

vísa	í	fortíðina.124	Meginástæða	þess	að	Friðrik	gerir	þessar	æfingar	er	sú	að	ef	tækninni	

fleygir	fram	svo	að	fólk	með	mænuskaða	geti	farið	að	ganga	á	ný	þá	vill	hann	ekki	vera	

búinn	að	gleyma	því.	

	 Þá	birtist	okkur	einnig	umræða	og	viðhorf	til	verkja	sem	hrjá	viðmælendur	mína	

eftir	 slys	 eins	 og	 sjá	 má	 á	 viðtalsbroti	 við	 Höllu.	 Verkirnir	 eru	 hluti	 af	 ákveðinni	

líkamstilfinningu,	 sem	 líkaminn	 vill	 losna	 við	 líkt	 og	 einhvers	 konar	 aðskotahlut	 sem	

hangir	á	líkamanum.	Halla	líkir	verkjunum	til	dæmis	við	köfnunartilfinningu:		

Þetta	var	alltaf	þú	skilur.	Ágætt	þú	skilur.	Ég	hef	líka	bara	vanist	því	að	vera	þreytt	í	
löppinni	minni.	 Þetta	er	 vani.	 Ég	er	 ekkert	 að	 kippa	mér	upp	við	það.	Ahh,	 svona	
yfirleitt.	 Þó	ég	 sé.	 Þetta	 fylgir	 því	 að	 vera	með	 svolítið	 verki	 og	 svona.	 Ég	er	bara	
orðin	vön	þeim	satt	að	segja.	En	stundum	er	ég	með	svo	mikla	verki	að	þá	fer	það	
að	pirra	mig	ef	ég	get	ekki	sofið	og	þá	get	ég	fengið	svona	tilfinningu.	Ég	fæ	svona	
köfnunartilfinningu,	svona	þrúgandi	tilfinningu.125		

Ákveðið	 líkamlegt	 ástand	 og	 líkamsbeiting	 verður	 eðlileg	 hjá	 þeim	 sem	 hafa	 lifað	 af	

alvarlegt	slys.	Þá	virðist	algengt	að	 líkaminn	slitni	 fyrr	vegna	rangrar	 líkamsbeitingar.	Á	

sama	 tíma	 virðist	 það	 líkamanum	 eðlislægt	 að	 verja	 sig	 og	 hlífa	 sér,	 sérlega	 ef	 það	

tengist	því	að	meiða	sig.	

	 Svipaða	umræðu	má	einnig	sjá	hjá	Bóasi	sem	talar	um	að	vita	ekki	lengur	hvort	

hann	sé	með	verki	því	þeir	eru	orðnir	svo	samofnir	líkama	hans:	

Að	því	að	ég	veit	ekki	hvort	að	ég	sé	svona	slæmur	eða	hvort	ég	sé	bara	að	væla.	Af	
því	að	ég	man	ekki.	Ég	man	ekki	hvernig	það	er	að	vera	ekki.	Og	þannig	að	ég	bara	
veit	það	ekki	því	að	ég	man	ekki	hvernig	það	er	að	vera	góður.	Já,	í	raun	og	veru.	Jú,	
ég	tek	alveg	íbúfen	alveg	öðru	hvoru	sko.	Ef	ég	er	mjög	slæmur.	En	svo	er	ég	held	
ég	með	ákveðna	kvíðaröskun	þegar	það	kemur	að	heilsunni.	Ég	verð	alltaf	smeykur	
þegar	 ég	 tek	 lyf	 og	mér	 finnst	 þetta	 eitthvað	eitur	 sko.	Mér	 finnst	 þetta	 eitthvað	

																																																								
123	VB8:	30.05.2017.	Viðtal	Vilborgar	Bjarkadóttur	við	kk	sem	hafði	lent	í	slysi	(gervinafn:	Friðrik).	
124	Paul	Connerton.	How	Societies	Remember,	bls.	73.		
125	VB1:	11.10.2014.	Viðtal	Vilborgar	Bjarkadóttur	við	kvk	sem	hafði	lent	í	slysi	(gervinafn:	Halla).	
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ónáttúrulegt	og	þú	veist.	Maður	er	að	heyra	að	íbúfen	sé	bólgueyðandi	og	það	geti	
valdið	heilablóðfalli	og	eitthvað	svona.	Þegar	þú	ert	búinn	að	 tapa	svona	mikið	af	
heilsunni	þá	ertu	svo	hræddur	um	það	 litla	sem	er	eftir.	Og	ekki	hollt	og	eitthvað	
svona	og	eitthvað	svoleiðis.	Og	æfi	mikið.126		

Þarna	sést	á	orðum	Bóasar	hvernig	hann	óttast	eigin	heilsu	og	 lifir	 í	stöðugum	ótta	að	

tapa	meira	 af	 henni.	 Þess	 vegna	þolir	 hann	ekki	 neitt	 hættuspil	 sem	gæti	 skert	 heilsu	

hans.	

	 Þessi	lýsing	hans	og	svipaðar	hjá	öðrum	viðmælendum	rímar	að	mörgu	leyti	við	

það	hvernig	Kleinman	líkir	krónískum	verkjum	og	veikindum	við	óstöðuga	jarðskorpu	á	

eldfjalli	 þar	 sem	 kraumar	 alltaf	 undir.	 Krónísku	 veikindin	 og	 verkirnir	 eru	 eins	 og	

eldvirknin	í	eldfjalli	að	því	leyti	að	það	er	alltaf	hætta	á	því	að	það	gjósi	og	ekki	hægt	að	

hafa	neina	stjórn.127	

	 Annað	algengt	stef	innan	slysa-	og	veikindasagna	er	að	áfallinu	sé	gefin	merking.	

Reynslunni	 er	 lýst	 sem	merkingarbærum	 brunni	 eða	 einhverskonar	 banka	 upplýsinga	

sem	gefur	þér	kraft,	aukinn	innri	styrk,	dýpri	sýn	og	ný	lífsgildi.	Þá	er	veikindasagan	ekki	

eingöngu	 frásögn	 um	 truflun	 á	 lífi	 einstaklingsins	 heldur	 einnig	 um	 það	 hvernig	

veikindunum	 er	 gefin	 merking.128	 Í	 viðtölunum	 kemur	 einnig	 gjarnan	 fram	 hvað	

viðmælendur	 töldu	 sig	 hafa	 lært	 af	 slysinu.	 Margir	 töluðu	 um	 að	 hafa	 öðlast	 meiri	

þroska	og	nýja	lífssýn.	

Breytt	sjónarhorn	mótaðist	ekki	síst	af	því	að	tileinka	sér	meira	þakklæti	til	lífsins	

en	áður.	Á	sama	tíma	töluðu	sumir	um	aukna	sjálfsþekkingu.	Það	má	til	dæmis	greina	í	

viðtalinu	við	Illuga	sem	talar	um	að	veikindin	hafi	breytt	þankagangi	hans	og	látið	hann	

sjá	í	gegnum	sitt	gamla	sjálf	eins	og	vinnuþörfina	og	áráttuna	að	vilja	sýnast	fyrir	öðrum:		

Já	 já,	 auðvitað.	 Ég	 sakna	 þess	 samt	 ekki	 að	 vera	 blindaður	 af	 vinnuþörf.	 Sko	
vinnuþörf.	Ég	var	bara	að	átta	mig	á	því	núna.	Ég	sá	það	ekki	þá,	að	þetta	var	bara	
mikið	 til	 bara	minnimáttarkennd	 í	 sjálfum	mér.	 Það	 að	 þurfa	 endalaust	 að	 sanna	
fyrir	 sjálfum	 mér	 með	 gríðarlegu	 magni	 af	 vinnu.	 Já,	 ég	 er	 orðinn	 miklu	 meira	
andlega	þenkjandi	núna.	Ég	er	farinn	að	skilja	sjálfan	mig	miklu	betur.	Ég	er	farinn	
að	 skilja	 betur	 af	 hverju	mér	 fannst	 ég	 þurfa	 að	 vinna	 svona	mikið.	 Af	 hverju	 ég	
sóttist	í	stærri	bíla,	vildi	fá	stærra	húsnæði.	Af	hverju	ég	var	eins	og	ég	var.129		

																																																								
126	VB7:	25.01.2017.	Viðtal	Vilborgar	Bjarkadóttur	við	kk	sem	hafði	lent	í	slysi	(gervinafn:	Ari).	
127	Arthur	Kleinmann.	The	Illness	Narratives,	bls.	44.	
128	 Jurate	A.	Sakalys.	„Restoring	The	Patient’s	Voice:	The	Therapeutics	of	 Illness	Narratives“.	 Í	Journal	of	
Holistic	Nursing,	vol.	21,	no.	3	(sept	2003),	bls.	228-241,	á.	bls.	228.	
129	VB6:	29.09.2016.	Viðtal	Vilborgar	Bjarkadóttur	við	kk	sem	hafði	lent	í	slysi	(gervinafn:	Illugi).	Upptaka	
og	uppskrift	í	vörslu	höfundar.	
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Hjá	 Illuga	 varð	 slysið	 tilefni	 til	 þess	 að	 breyta	 um	 lífsstíl.	 Ekki	 bara	 til	 að	 skipta	 um	

starfsvettvang	heldur	einnig	gildismat,	drauma	og	langanir.		

	 Það	kom	einnig	 fram	hjá	sumum	viðmælenda	minna	að	þeir	héldu	 fastar	 í	það	

sem	 slysið	 hafði	 ekki	 hrifsað	 frá	 þeim.	 Mörgum	 fannst	 eins	 og	 stór	 hluti	

sjálfsmyndarinnar	væri	horfin	og	því	þyrfti	að	byggja	sig	upp	og	skapa	nýja	sjálfsmynd	og	

reyna	 á	 nýja	 hæfileika	 og	 beita	 sér	 á	 nýjum	 vígstöðvum.	Meðal	 annars	 má	 sjá	 mjög	

afgerandi	 breytingar	 á	 sjálfsmynd	Helenu	 fyrir	 og	 eftir	 slys,	 þar	 sem	hún	 stefndi	 á	 að	

læra	 frekari	 dans	 og	 atvinnumennsku	 í	 ballett.	 Í	 stað	 þess	 leggur	 hún	 allt	 í	

parasambandið	sem	hún	talar	um	að	hafi	styrkst:	

Sami	maðurinn		fylgir	mér	í	gegnum	þetta	ferli.	Í	raun	og	veru	má	segja	það	að	þetta	
slys	hafi	svona	bundið	þá	slaufu	alveg.	Þarna	erum	við	bæði	bara	19,	20	og	eitthvað	
svona	að	hittast.	Og	ég	eitthvað	á	 leiðinni	út	og	hann	eitthvað	ekki	alveg	viss.	Við	
vissum	bara	 ekkert	 hvað	 við	 vorum	 að	 gera.	 Svo	 bara	 eftir	 slysið,	 hann	 kemur	 til	
dæmis,	ég	man	eftir	honum	sérstaklega	koma	inn	á	þessa	akútstofu.	Ég	man	að	mér	
fannst	 það	 rosalega	 gaman	 en	 samt	 ótrúlega	 skrýtið.	 Hann	 kemur	með	mömmu	
sinni	það	markar	svona	ákveðið	upphaf	hjá	okkur	báðum.130	

Í	 þessu	 broti	 sést	 vel	 hvernig	 áföll	 geta	 tengt	 saman	 fólk.	 Þau	 geta	 orðið	 að	 nýjum	

upphafspunkti	 og	 valdið	 því	 að	 einstaklingar	 taka	 sambandið	 við	 sína	 nánustu	 meira	

alvarlega.		

	 Það	var	algengt	að	viðmælendurnir	höfðu	þroskað	nýja	hæfileika	eftir	slysið	og	

komið	 sjálfum	 sér	 á	 óvart.	 Aðrir	 litu	 á	 slysið	 sem	 tækifæri	 til	 að	 láta	 gamla	 drauma	

rætast,	endurskapa	sjálfsmyndina	og	nýta	tækifærið	til	að	segja	skilið	við	gamla	lífið	og	

hefja	nýtt	líf.	Þetta	sést	til	að	mynda	á	viðtalinu	við	Bjart	sem	lenti	í	alvarlegu	sjóslysi	en	

eftir	slys	hefur	hann	lagt	stund	á	tungumálanám.		

	 Einnig	var	algengt	að	viðmælendur	mínir	greindu	frá	 innri	styrk	sem	þau	fundu	

fyrir	þegar	slysið	átti	sér	stað.	Nokkrir	lýsa	í	smáatriðum	þeim	átakanlega	tíma	áður	en	

þeir	 fengu	aðhlynningu	þar	 sem	aðstæður	 voru	 skelfilegar.	 Einn	 var	 klemmdur	 á	milli	

báta,	 annar	 fastur	 undir	 bílflaki.	 Margir	 töluðu	 um	 yfirnáttúrulega	 hjálp,	 sem	 þeim	

fannst	koma	að	utan.	Slík	hjálp	kemur	fram	í	viðtalsbroti	við	Emblu	þar	sem	hún	talar	

um	að	lítið	ljós	hafi	verið	með	sér	á	slysstað:	

																																																								
130	 VB9:	 07.02.2017.	 Viðtal	 Vilborgar	 Bjarkadóttur	 við	 kvk	 sem	 hafði	 lent	 í	 slysi	 (gervinafn:	 Helena).	
Upptaka	og	uppskrift	í	vörslu	höfundar.		
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Það	var	þarna	eitthvað	sem	var	með	mér.	Þú	veist.	Að	ég	held	að	þetta	hafi	verið	
hún.	Því	ég	held	ef	að	ég	hefði	ekki	haft	hana	einhvern	veginn	þá	er	ég	ekki	viss	um	
að	 ég	 hefði	 eitthvað.	 Ég	man	 einhvern	 veginn	 að	 það	 var	 eitthvað	 sem	 hélt	mér	
einhvern	veginn	á	lífi.	Það	var	eins	og	það	var	einhvern	veginn.	Eitthvað	með	mér.	
Þú	veist	svona	eitthvað	lítið	ljós.	Og	þarna	að	ég	bara	einhvern	veginn	þú	veist.	Ég	
ætlaði	aldrei	að	gefast	upp.131	

Þarna	 sést	 hinn	 yfirnáttúrulegi	 blær	 sem	einkennir	mörg	 viðtölin.	 Þá	er	 víða	 talað	um	

einhvers	konar	dauðatilfinningu,	ljós	og	vellíðunartilfinningu	eða	hjálp	að	handan.	

	 Reynslan	 af	 því	 að	 lenda	 í	 slysi	 er	 oft	 ákveðið	 línulaga	 ferli	 sem	 skapar	

meginlínurnar	innan	viðtalanna.	Hver	sjúklingur	fer	í	gegnum	viss	skref,	þ.e.	slysið	sjálft,	

björgunina,	endurhæfingu	og	andlega	sem	og	líkamlega	úrvinnslu	áfallsins.	Sú	staðreynd	

að	viðtalsramminn	var	lagaður	að	atburðarás	slysa	auðveldaði	kóðun	gagnanna	en	þrátt	

fyrir	 að	 um	 ákveðna	 forskrift	 hafi	 verið	 að	 ræða	 í	 viðtölunum	 er	 hvert	 slys	 sérstakt.	

Sérhvert	 atvik	 endurspeglar	 ólíkar	 upplifanir,	 persónulegar	 tilfinningar,	 túlkanir	 og	

úrvinnslu	slysa.		

	 Slysstaðurinn	getur	einnig	verið	mjög	lýsandi	fyrir	það	hverskonar	slys	er	um	að	

ræða,	og	getur	gefið	vísbendingar	um	orsakir	og	afleiðingar	slysanna.	Aðstæður	eins	og	

óöruggt	 vinnuumhverfi	 geta	 verið	 forsenda	 og	 orsök	 slyssins	 sem	 og	 vanmetnar	

aðstæður	eins	og	veður	og	náttúra.	Þannig	virðast	orsakir	slysa	stundum	vera	á	ábyrgð	

samfélagsins	 eins	 og	 illa	 varin	 byggingarsvæði,	 bryggjur	 og	 lélegir	 vegir.	 Slíkar	

kringumstæður	 valda	 stundum	 gremju	 hjá	 þeim	 sem	 lifa	 slysin	 af.	 Hjá	 þeim	

viðmælendum	 sem	 höfðu	 misreiknað	 aðstæður	 sínar	 verður	 það	 forsenda	 þess	 að	

viðkomandi	býr	við	þungbærar	sjálfsásakanir	og	skömm	yfir	því	að	hafa	slasast.		

Það	 er	 mjög	 misjafnt	 hvernig	 viðmælendurnir	 fundu	 líkamlegan	 og	 andlegan	

styrk	 eftir	 slysið.	 Sumir	 fóru	 út	 í	 andleg	 málefni	 eins	 og	 trúrækni,	 lækningamiðla,	

orkusteina,	heilun,	tungumálaiðkun,	nýtt	starf,	háskólanám	eða	nýsköpun	svo	eitthvað	

sé	 nefnt.	 Þó	 er	 alltaf	 sami	 drifkrafturinn	 á	 bak	 við	 batann:	 viljinn	 til	 þess	 að	 eignast	

viðunandi	 líf,	 að	 finna	nýja	 lífsfyllingu	og	 lífsgæði.	Bataferlið	er	 jafn	persónubundið	og	

slysin	sjálf	því	það	sem	læknar	einn	virkar	ekki	fyrir	alla.	Bataferlið	er	ferðalag	þar	sem	

hver	einstaklingur	þarf	að	leita	inn	á	við	þar	sem	hann	finnur	hvað	virkar.	Jafnframt	var	

algengt	að	viðmælendur	verði	fyrir	mikilli	starfsorkuskerðingu	eða	verði	jafnvel	öryrkjar	

																																																								
131	VB3:	04.11.2014.	Viðtal	Vilborgar	Bjarkadóttur	við	kvk	sem	hafði	lent	í	slysi	(gervinafn:	Embla).	Upptaka	
og	uppskrift	í	vörslu	höfundar.		
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eftir	slys	og	stundum	uppfullir	af	skömm	og	hræðslu	við	að	vera	dæmdir	af	samfélaginu	

fyrir	að	vera	byrði.	Orðin	öryrki,	dómharka	og	fordómar	eru	algeng	í	viðtölunum.	Einnig	

hugtökin	leiði,	einangrun,	sársauki,	lífsleiði	og	depurð.		

Í	 öllum	 viðtölunum	 er	 með	 ýmsum	 hætti	 vísað	 til	 þess	 stuðnings	 sem	

viðmælendur	fengu	hjá	sínum	nánustu	og	öðrum	eftir	slysið.	Það	má	reyndar	segja	að	

stuðningur	sé	einn	af	aðaláhrifaþáttunum	sem	virðist	skera	úr	um	það	hvort	viðkomandi	

nái	 heildrænum	 bata	 eða	 ekki.	 Stuðningurinn	 kemur	 til	 á	 mörgum	 stigum.	 Við	

björgunina,	á	spítalanum	og	eftir	að	heim	er	komið	og	það	eru	ólíkar	persónur	sem	veita	

stuðninginn,	 svo	 sem	 starfsfólk	 spítala	 og	 skóla,	 vinir	 og	 ekki	 síst	makar,	 foreldrar	 og	

aðrir	ættingjar.	Það	er	mjög	misjafnt	hversu	mikinn	stuðning	viðmælendurnir	fengu	og	

hversu	sterkt	þeir	upplifa	að	einhver	standi	með	þeim.	Sumir	nefndu	að	lítill	stuðningur	

hafi	verið	meginforsenda	þess	að	bataferlið	tók	lengri	tíma.	Í	augum	sumra	viðmælenda	

varð	slysið	jafnvel	léttvægt	í	samanburði	við	höfnunina.	Í	flestum	viðtölunum	mátti	samt	

sjá	hvernig	áföllin	tengja	saman	fólk.	

	 Allir	viðmælendur	 í	 rannsókninni	virtust	vera	sammála	um	að	sögur,	 tjáning	og	

umræða	um	slys	gætu	hjálpað	einstaklingum	í	bataferlinu.	Viðmælandinn	Una	segir	það	

hafa	verið	einn	mesti	stuðningurinn	í	bataferlinu	að	hitta	fólk	í	svipuðum	aðstæðum	og	

hún.	Þó	voru	nokkrir	viðmælendur	sem	sögðust	ekki	hafa	haft	mikla	þörf	fyrir	að	tjá	sig	

um	slysið	og	enn	síður	að	hitta	einhvern	sem	hafði	lent	í	svipuðu	slysi.	Einnig	kom	í	ljós	

hjá	 sumum	 viðmælendum	 að	 þeir	 upplifðu	 ekki	 allar	 sögur	 sem	 tengdust	 slysi	 þeirra	

uppbyggilegar.	 Þegar	 talið	 barst	 að	 styrkjandi	 sögum	 sem	 þau	 heyrðu	 í	 sínu	 bataferli	

voru	 nokkrir	 hlutir	 sem	 skiptu	 höfuðmáli.	 Það	 var	 í	 hvaða	 tilgangi	 sagan	 var	 sögð,	

hvenær,	hvar	og	af	hverjum.	En	einnig	hvort	sagan	veitti	þeim	tækifæri	 til	að	horfa	 til	

framtíðar.	 Að	 sama	 skapi	 gætti	 þversagna	 þegar	 talið	 barst	 að	 sögum	 sem	 styrkjandi	

fyrirbæri	 í	 bataferli	 vegna	 þess	 að	 um	 er	 að	 ræða	 miðil	 sem	 á	 sér	 svo	 margar	

birtingarmyndir.	 Til	 dæmis	 geta	 slysasögur	 verið	 sagðar	 á	 spítölum,	

meðferðarstofnunum	 eða	 í	 fjölmiðlum.	 Auk	 þess	 eiga	 slysasögur	 sér	 óteljandi	

frásagnarstíla.	 Þær	 geta	 verið	 í	 skýrslustíl,	 æsifréttastíl,	 hrollvekjustíl,	 gamanstíl	 eða	

sagðar	 sem	 líknandi	 saga	 þar	 sem	 einstaklingur	 vill	 létta	 á	 sér	 með	 því	 að	 miðla	

harmsögu	sinni	til	annarra.		

	 Sömuleiðis	 má	 sjá	 að	 offramboð	 af	 veikindafrásögnum	 og	 harmsögum	 í	

samtímanum	 hefur	 skapað	 ákveðna	 firringu,	 því	 fólk	 hættir	 að	 bregðast	 við	 þeim.	
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Sögurnar	 verða	 eins	 og	 neysluvara,	 sem	 við	 neytum	 í	 gegnum	 fjölmiðla,	 án	 þess	 að	

bregðast	við	þeim,	því	við	erum	orðin	ónæm	fyrir	þeim.	Hinsvegar	nefndu	nokkrir	þeirra	

að	það	hefði	mest	áhrif	 að	 lesa	persónuleg	viðtöl	og	 frásagnir	 frá	 fyrstu	hendi.	Því	þá	

fékk	sagan	persónulegt	andlit.	Ég	sjálf	tók	eftir	þessum	áhuga	meðal	viðmælenda	minna,	

því	það	var	mjög	algengt	að	þeir	spurðu	mig	út	í	sögur	hinna	viðmælendanna	minna.	Ein	

af	niðurstöðum	rannsóknarinnar	er	að	sögur	eru	nátengdar	slysum,	nánast	eins	og	áföll	

búi	til	sögur.	Hvort	sem	einstaklingurinn	er	viljugur	að	tala	um	slysið	eða	ekki	eru	allir	að	

spyrja	hann	hvað	hafi	kom	fyrir.	Til	dæmis	gerir	Bóas	grín	að	ágengni	fólks	eftir	því	að	fá	

að	heyra	slysasögu	sína	vegna	þess	að	honum	var	farið	að	leiðast	athyglin	vegna	slyssins.	

	 Þegar	á	allt	er	litið	er	það	niðurstaða	rannsóknarinnar	er	að	sögur	sem	verða	til	í	

kringum	 slys	 eru	 bæði	 notaðar	 í	 neikvæðum	 og	 jákvæðum	 tilgangi.	 Greinilegt	 er	 að	

sögur	 eru	 kröftugt	 verkfæri	 eins	 og	 lyf	 sem	 geta	 verið	 misnotuð	 eða	 notuð	 í	 góðum	

tilgangi.	Neikvæðu	sögurnar	voru	kjaftasögur	um	hvað	kom	fyrir	og	allskonar	sögur	um	

líf	 einstaklingsins	 eftir	 slysið,	 sem	 gjarnan	 endurspegla	 fordóma.	 Innihald	 neikvæðu	

sagnanna	 var	 ýmist	 að	 einstaklingurinn	 hefði	 ekki	 náð	 sér	 eftir	 slysið,	 væri	 orðinn	

skrýtinn	 í	 hausnum	 eða	 að	 slysið	 væri	 honum	 sjálfum	 að	 kenna.	 Það	mátti	 til	 dæmis	

heyra	 í	viðtalinu	við	Emblu	sem	leið	 lengi	vel	 illa	yfir	því	hvernig	 fjölmiðlar	greindu	frá	

slysinu	sínu.	Auk	þess	óttaðist	hún	slæmt	umtal	í	kjölfar	slyssins,	fordæmingar	eins	og	til	

dæmis	um	að	hún	ætti	við	áfengisvanda	að	stríða	og	að	ekki	hefði	verið	um	að	ræða	slys	

heldur	sjálfsmorðstilraun.	

	 Það	kom	einnig	 fram	 í	nokkrum	viðtölum	að	þeim	 fannst	það	aftra	bata	sínum	

þegar	 þeir	misstu	 stjórn	 á	 eigin	 sögu.	 Eins	 og	 þegar	 fjölmiðlar	 sýndu	 sögu	 þeirra	 ekki	

nærgætni	 og	 greindu	 ekki	 rétt	 frá	 atburðinum	og	 orsökum	 slyssins.	 Að	 sama	 skapi	 ef	

þeir	gengu	of	hart	fram	til	þess	að	komast	yfir	sögu	þeirra	eins	og	í	tilfelli	Bóasar.	

	 Hinsvegar	virtust	viðmælendurnir	mun	sáttari	þegar	þeir	 sjálfir	höfðu	samband	

við	fjölmiðla	og	sögðu	sögu	sína	á	eigin	forsendum,	fremur	en	að	saga	þeirra	væri	sögð	í	

æsifréttastíl	 eða	 sem	 uppfyllingarefni	 blaðanna.	 Eins	 og	 sjá	 má	 í	 viðtalinu	 við	 Bóas	

fannst	 honum	 mikilvægt	 að	 segja	 sögu	 sína	 til	 þess	 að	 hún	 yrði	 öðrum	 sem	 víti	 til	

varnaðar.	Rétt	eins	og	hann	upplifðu	 flestir	viðmælendurnir	það	styrkjandi	og	hluta	af	

sínu	 eigin	 bataferli	 að	 segja	 sögu	 sína	 sem	 einhverskonar	 varúðarsögu.	 Sömuleiðis	

virtust	sögur	verða	uppbyggilegar	ef	viðmælendurnir	heyrðu	sögur	sem	þeim	fannst	þeir	

spegla	sig	í	og	gefa	góðar	líkur	á	bata.	
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	 Ljóst	er	að	sögur	henta	oft	til	uppbyggingar	í	bataferli	einstaklinga.	Hinsvegar	er	

erfiðara	að	nota	þær	þegar	ástand	einstaklingsins	er	óbreytt	og	litlar	líkur	eru	á	frekari	

bata.	Því	er	mikilvægt	að	muna	að	sögur	sem	fólki	eru	sagðar	verða	að	henta	bataferli	

þeirra.	 Frásagnir	 sem	 lýsa	 bata	 sem	 er	 óraunhæfur	 fyrir	 viðkomandi	 fara	 oftast	

þveröfugt	ofan	í	hann	og	geta	aftrað	bataferlinu.	

	 Umfram	 allt	 er	 mikilvægt	 að	 muna	 að	 sögur	 eru	 ekki	 það	 sama	 og	 sögur.	

Frásagnirnar	 þjóna	mismunandi	 tilgangi	 sumar	 sögur	 eru	uppbyggilegar	 og	 aðrar	 ekki.	

Mikilvægt	er	að	hafa	í	huga	að	sögur	eru	ekki	bara	um	það	sem	liðið	er,	því	það	að	miðla	

sögu	 getur	 verið	 leið	 til	 þess	 að	 skilja	 fyrri	 reynslu,	 ljá	 fortíðinni	 merkingu	 með	

framtíðina	 í	 huga.132	 Svipuð	 hugmynd	 birtist	 í	 bók	 Lewis	Mehl-Madrona,	Healing	 the	

Mind	 Through	 the	 Power	 of	 Story,	 en	 þar	 segir	 Mehl-Madrona	 að	 í	 sögum	

endurupplifum	við	fortíðina	og	öðlumst	aukinn	skilning	á	fortíðinni	þegar	við	mótum	og	

endursköpum	hana,	 og	 að	 í	 þessu	 ferli	 séum	 við	 að	 lækna	 fortíðina.133	 Þannig	má	 sjá	

hvernig	 sögur	geta	haft	uppbyggileg	áhrif	 í	bataferli	 fólks	 sem	hefur	 lent	 í	 slysi.	Einnig	

skiptir	máli	hvernig	við	sem	samfélag	tölum	um	slys	og	 líf	þeirra	sem	hafa	 lifað	af	slys	

svo	batinn	verði	sem	mestur.	En	jafnframt	skiptir	það	máli	að	þeir	sem	hafa	lifað	af	slys	

fái	að	segja	 sögu	sína	á	eigin	 forsendum	með	það	 fyrir	augum	að	verða	sögumenn	og	

aðalleikarar	í	sinni	sögu,	en	ekki	áheyrendur	og	aukaleikarar. 

 

																																																								
132	Cheryl	Mattingly	og	Linda	C.	Garro.	 „Narrative	and	 the	Cultural	Construction	of	 Illness	and	Healing“,	
bls.	16.		
133	Lewis	Mehl-Madrona.	Healing	the	Mind	Through	the	Power	of	Story,	bls.	67.	
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4 Sýningarfræði 
	

4.1 Hlutir	segja	sögur	

Eins	 og	 fram	 hefur	 komið	 eru	 sögur	 ekki	 aðeins	 varðveittar	 í	 orðum	 heldur	 einnig	 í	

líkamanum	og	hlutum	sem	virka	líkt	og	það	sem	Pierre	Nora	kallar	lieux	de	mémoire.	Í	

þessum	kafla	mun	ég	fjalla	um	það	hvernig	hlutir	hafa	tilfinningaleg	áhrif	á	okkur	með	

tilliti	 til	 uppruna,	 eigendasögu,	 notkunar,	minninga,	 varðveislu	 þeirra	 og	 staðarins	 þar	

sem	þeir	eru	sýndir.	

	 Eftir	að	hafa	tekið	nokkur	viðtöl	fyrir	rannsókn	mína	fannst	mér	ráðlegt	að	biðja	

viðmælendurna	ekki	einungis	um	frásögn	um	slysið	heldur	 líka	um	hluti	tengda	slysinu	

og	bataferlinu.	Hlutirnir	máttu	tengjast	tímabilinu	fyrir	áfallið,	slysinu	sjálfu	eða	því	sem	

gerðist	 eftir	 það	 í	 endurhæfingarferlinu.	 Ég	 taldi	 það	 mikilvægt	 að	 tengja	 slysið	 við	

ákveðna	hluti,	 ekki	 síst	 þar	 sem	 lokaafurð	 verkefnisins	 var	 sýning	 og	 hana	hefði	 skort	

vissan	efnisleika	væri	hún	eingöngu	í	textaformi.	Einnig	fannst	mér	mikilvægt	að	skapa	

efniskennd	á	sýningunni	þar	sem	slys	tengjast	alltaf	efni	líkamans,	líkamlegri	upplifun	og	

umbreytingu.	 Með	 því	 að	 fá	 muni	 frá	 viðmælendum	 mínum,	 sem	 tengjast	 slysinu,	

vonaðist	ég	til	þess	að	sýningargesturinn	gæti	sett	sig	betur	í	spor	þeirra	sem	lifa	af	slys	

og	komist	þannig	nær	þeirri	líkamlegu	reynslu	sem	slys	er.	Ég	vonaðist	einnig	til	þess	að	

hlutirnir	og	frásagnirnar	endurspegluðu	innra	líf	þeirra	á	svipaðan	hátt	og	Tim	Dant	talar	

um	í	greininni	„Agency,	Affordance	and	Actor-Networks“,	en	hann	segir	hluti	geta	brúað	

bilið	 á	 milli	 hins	 ytra	 félagslífs	 og	 innra	 sálarlífs.134	 Auk	 þess	 bætir	 hann	 við	 að	 leið	

efnislegra	hluta	til	að	mynda	brú	á	milli	innra	sálarlífs	einstaklingsins	og	félagslífsins	í	ytri	

heiminum	 í	 kring	 sé	 ekki	 alltaf	 eins	 heldur	 geti	 hún	 innihaldið	 þversagnakenndar	 eða	

öfugsnúnar	merkingar.135	

	 Í	 framhaldinu	 af	 þessari	 umræðu	 um	 hluti	 sem	 segja	 sögur	 er	 vert	 að	 nefna		

greinina	 „The	 Journals	 of	 Denton	 Welch:	 Material	 Culture	 and	 Trauma“	 eftir	 Emily	

																																																								
134	Tim	Dant.	„Agency,	Affordance	and	Actor-Networks“.	Í	Tim	Dant.	Materiality	and	Society	(Maidenhead:	
Open	University	Press,	2005),	bls.	63.	
135	Tim	Dant.	„Agency,	Affordance	and	Actor-Networks“,	bls.	63.	
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Stockard.	 Hún	 skrifar	 um	 það	 hvernig	 hið	 efnislega	 og	 andlega	mættust	 í	 hugarheimi	

listamannsins	 og	 rithöfundarins	 Denton	Welch,	 sem	 þurfti	 að	 hætta	 að	mála	 eftir	 að	

hafa	lent	í	alvarlegu	reiðhjólaslysi.	Þess	í	stað	hélt	hann	dagbók	með	ítarlegum	lýsingum	

á	 efnisheiminum	 og	 smáu	 hlutunum	 í	 hversdagslífi	 sínu.	 Samhliða	 þessu	 þróaði	 hann	

með	 sér	 bæði	 smekk	 og	 þráhyggju	 fyrir	 brotnum	 hlutum,	 sem	 hann	 keypti	 á	

flóamörkuðum.	Hann	áleit	að	með	viðgerðum	sínum	væri	hann	að	lækna	hluti	með	því	

að	koma	þeim	í	sitt	upprunalega	horf	sem	þeir	áttu	skilið.	Sumir	fræðimenn	hafa	dregið	

þá	ályktun	að	bein	tengsl	séu	á	milli	viðgerða	Welch	á	hlutum	og	þess	brothætta	ástands	

sem	 líkami	 hans	 var	 í	 eftir	 slysið.	 Þeir	 telja	 að	 viðgerðirnar	 hafi	 verið	 einhverskonar	

líknandi	sköpun	fyrir	listamanninn.136	

	 Eftir	 lestur	 um	 hinn	 merka	 mann	 Denton	 Welch	 varð	 ég	 sannfærðari	 um	 að	

tráma	og	hlutir	haldast	í	hendur.	Mig	langaði	með	minni	rannsókn	og	sýningu	einnig	að	

skyggnast	inn	í	það	hvernig	viðmót	til	hluta	kann	að	breytast	eins	og	hjá	Welch	í	kjölfar	

slysa.	Ég	vildi	sýna	hvernig	tilfinningar	og	minningar	eru	greyptar	 í	hluti	og	hvernig	við	

notum	þá	eins	og	minnisvarða	um	fyrri	tíma	eins	og	Pierre	Nora	bendir	á.	Dæmin	sem	ég	

setti	 fram	 á	 sýningunni	 bera	 það	 flest	 með	 sér	 að	 efnismenning	 tengist	 ekki	 bara	

sjónmenningu	heldur	öllum	skynjunarsviðum	mannlegs	lífs.	Ég	áttaði	mig	líka	á	því	þegar	

ég	bað	um	hluti	frá	viðmælendum	að	ég	var	að	safna	sögu	þeirra	í	efnislegu	formi.	Mig	

langaði	 nefnilega	 að	 safna	hlutum	 sem	ýmist	 höfðu	orðið	 vitni	 að	hörmungunum	eða	

bataferlinu,	hlutum	sem	höfðu	á	einhvern	hátt	verið	snertir	af	sögu	viðmælenda	minna.	

Munirnir	 sem	ég	 fékk	 komu	 stundum	á	 óvart	 og	 voru	 ekki	 endilega	 þannig	 að	maður	

hefði	 búist	 við	 því	 að	 þeir	 gætu	 tengst	 slysi	 fyrr	 en	 við	 lestur	 sögunnar	 sem	 fylgdi	

hlutnum.	Það	sýnir	hversu	óvæntar	og	oft	á	tíðum	furðulegar	tengingar	geta	verið	á	milli	

hluta	og	minninga.	

	 Hugsanlega	hafði	það	áhrif	á	hlutavalið	að	hjá	flestum	sem	ég	talaði	við	var	liðinn	

langur	tími	frá	slysinu.	Útkoman	hefði	líklega	verið	allt	öðruvísi	ef	ég	hefði	safnað	sögum	

viðmælenda	 minna	 rétt	 eftir	 slysið,	 því	 merking	 hluta	 breytist	 oft	 eða	 týnist	 með	

tímanum	 og	 viðmót	 til	 slyssins	 og	 hlutanna	 sem	 tengjast	 því	 breytist	 í	 gegnum	

bataferlið.	 Það	 var	 vissulega	 algengt	 að	 viðmælendur	 mínir	 töluðu	 um	 að	 hafa	 týnt	

hlutum	og	sumum	þeirra	fannst	erfitt	að	setja	slysið	í	efnislegt	form	og	áttu	erfitt	með	

																																																								
136	 Emily	 Stockard.	 „The	 Journals	 of	 Denton	 Welch:	 Material	 Culture	 and	 Trauma“.	 Í	 The	 Cambridge	
Quarterly,	vol.	46,	no.	1	(mars	2017),	bls.	21-38,	á	bls.	22.	
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að	ákveða	hvaða	hlutir	skiptu	þá	máli	í	tengslum	við	slysið	og	bataferlið.	Þess	vegna	er	

mikilvægt	að	gera	sér	grein	fyrir	því	að	túlkun	og	viðmót	til	hlutanna	mótast	sömuleiðis	

af	því	á	hvaða	stað	við	erum	á	í	lífinu	hverju	sinni.		

	 Með	 hliðsjón	 af	 viðtalsgögnunum	 skipti	 ég	 hlutum	 sem	 tengjast	 áföllum	 í	 þrjá	

flokka:	í	fyrsta	lagi	voru	það	hlutir	sem	urðu	fyrir	skaða,	þ.e.a.s.	tengjast	hörmungunum	

með	beinum	hætti	og	hafa	brotnað,	afbakast,	afmyndast	eða	skekkst.	Dæmi	um	þetta	er	

að	einn	viðmælandi	lét	mig	fá	úr	sem	eyðilagðist	í	slysinu.	Í	öðru	lagi	voru	það	hlutir	sem	

valda	vanlíðan	við	það	eitt	að	hugsa	um	þá,	horfa	á	þá	eða	handleika	þá,	vegna	þess	að	

sársaukafullar	minningar	rifjast	upp	sem	einstaklingurinn	myndi	helst	vilja	gleyma.	Dæmi	

um	slíkt	er	ákveðinn	tegund	af	ávaxtadrykk	sem	einn	viðmælandinn	drakk	svo	mikið	af	á	

spítalanum	að	 hann	 getur	 ekki	 hugsað	 sér	 að	 drekka	 hann	 aftur.	 Þriðji	 flokkurinn	 eru	

hlutir	sem	tengjast	eftirleik	hörmunganna	og	bataferlinu.	Þetta	geta	verið	hlutir	eins	og	

nálar,	sprautur,	hækjur	og	pillur	en	á	sama	tíma	munir	sem	eiga	að	græða,	heila,	vernda	

og	 gleðja,	 til	 dæmis	 blóm,	 bangsar,	 orkusteinar	 og	 tattú.	 Þetta	 eru	 einhverskonar	

uppbyggilegir	hlutir	sem	eiga	að	láta	okkur	líða	betur,	hjálpa	okkur	að	ná	sátt	og	halda	

lífinu	áfram.		

	 Notkun	persónulegra	hluta	sem	tengjast	slysi	á	sýningunni	var	tilraun	til	að	láta	

gesti	verða	fyrir	tilfinningalegum	hughrifum	í	gegnum	skynfærin.	Á	sama	tíma	má	segja	

að	 efniskenndin	og	margmiðlunin,	 þ.e.	 notkun	 sagna	og	hluta,	 ýti	 undir	 fjölbreytileika	

sýningarinnar.	Slíka	nálgun	má	til	dæmis	sjá	í	safninu	Museum	of	Broken	Relationships,	

sem	er	bæði	í	Los	Angeles	og	Zagreb,	og	hefur	að	mörgu	leyti	verið	fyrirmynd	sýningar	

minnar.	Á	vefsíðu	safnsins	kemur	fram	að	það	hafi	orðið	til	í	kringum	hluti	sem	minna	á	

sambandsslit.	Stofnendur	safnsins	fengu	þá	hugmynd	nokkrum	árum	eftir	að	þau	hættu	

saman	að	stofna	safn	utan	um	hluti,	sem	þau	áttu	og	minntu	þau	alltaf	á	sambandið.	Í	

framhaldinu	 hófu	 þau	 að	 safna	 samskonar	 hlutum	 frá	 vinum	 og	 kunningjum	 og	 í	 dag	

tekur	 safnið	 við	 gripum	 allstaðar	 að	 úr	 heiminum.	 Þar	má	 sjá	 gripi	 eins	 og	 ástarbréf,	

hjálpartæki	ástarlífsins,	nærföt,	bangsa	og	ljósmyndir	ásamt	skýringartextum	sem	leiða	

hug	safngesta	að	sambandsslitum.137		

	 Á	sýningunni	minni	voru	hversdagslegir	munir	settir	í	nýtt	samhengi	með	því	að	

setja	 þá	 í	 samhengi	 við	 persónulegar	 sögur.	Með	 því	 að	 hafa	 til	 sýnis	muni	 sem	hafa	

																																																								
137	Museum	of	Broken	Relationships.	Vefsíða	safnsins:	https://brokenships.com/	(Skoðað	10.	sept	2016).	
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tilfinningalegt	 gildi	 fyrir	 þá	 sem	 lifðu	 af	 slys	 vonaðist	 ég	 til	 þess	 að	 sýningargesturinn	

upplifi	 tilfinningar	 þeirra	 að	 einhverju	 leyti.	 Til	 dæmis	 voru	 til	 sýnis	 steinar	

viðmælandans	 Iðunnar	 sem	 fengu	 aukna	 dýpt	 við	 hlið	 sögu	 hennar	 í	 sýningarsalnum.	

Hún	 og	 nokkrir	 aðrir	 viðmælendur	 byggðu	 nýtt	 líf	 í	 kringum	 nýja	 hluti	 sem	 einkenna	

þriðja	flokkinn:	huggunarhluti	 (e.	comfort	things),	sem	eiga	að	veita	þér	huggun,	aukin	

þægindi	og	stuðning.	Iðunn	taldi	sig	jafnframt	hafa	orðið	skyggna	eftir	slysið	og	fór	þá	að	

sinna	andlegum	málefnum	af	kappi	og	fékk	áhuga	á	óhefðbundnum	lækningum.	Meðal	

annars	 fór	hún	að	safna	orkusteinum,	sem	hún	fyllti	stofuna	heima	hjá	sér	með,	til	að	

hafa	 áhrif	 á	 orkuflæðið	 í	 kringum	 sig.	 Þannig	má	 segja	 að	 orkusteinarnir	 vísi	 í	 breytta	

sjálfsmynd	hennar	og	í	endurhæfingu	konu	sem	varð	fyrir	mjög	alvarlegu	slysi	sem	dró	

hana	næstum	til	dauða.		 	

	 Annað	dæmi	um	tilfinningalegan	hlut	á	sýningunni	er	Titanic-lagið	og	plakat	sem	

var	 uppi	 á	 vegg	 í	 sýningarrýminu	 vegna	þess	 að	 rétt	 áður	 en	 viðmælandinn	minn	Nói	

lenti	 í	 slysinu	hafði	hann	séð	kvikmyndina	Titanic.	Nói	myndaði	svo	sterk	tilfinningaleg	

tengsl	við	tónlistina	vegna	þess	að	þegar	hann	var	í	dái	brást	líkami	hans	ævinlega	við	í	

hvert	 skipti	 sem	 lagið	 var	 leikið	 í	 útvarpinu.	 Slík	 dæmi	 sýna	 vel	 hvernig	 skynjun,	

minningar	og	hlutir	tengjast.		

	 Ég	 notaði	 sýningarrýmið	 til	 þess	 að	 gera	 tilraunir	með	 sýningargripina	 og	 velti	

fyrir	 mér	 hlutverki	 þeirra	 í	 lífssögu	 viðmælenda	 minna	 og	 hvernig	 viðhorf	 þeirra	 til	

hlutanna	 breyttist.	 Merking	 hluta	 er	 ávallt	 háð	 túlkun	 okkar	 á	 hverjum	 tíma.	 Viðmót	

okkar	 til	 þeirra	 er	 ekki	 innbyggt	 í	 þá	 sjálfa	 heldur	 mótast	 það	 af	 viðhorfi	 okkar	 til	

hlutanna	og	þeim	gildum	 sem	við	 tengjum	við	þá	 á	hverjum	 tíma.138	Viðhorf	 okkar	 til	

hluta	breytist	þó	ekki	síður	eftir	því	hvar	þeir	eru	og	hvar	þeir	eru	sýndir.	Það	skiptir	til	

dæmis	máli	hvort	hlutur	er	 til	 sýnis	 í	 sýningarglugga,	heimilisglugga	eða	hvort	hann	sé	

yfir	 höfuð	 hafður	 til	 sýnis.	 Til	 skýringar	 má	 nefna	 dæmi	 af	 Nóa,	 sem	 var	 með	 úr	 á	

hendinni	þegar	hann	lenti	í	vinnuslysi	þannig	að	úrið	bráðnaði	inn	í	höndina.	Seinna	gaf	

kærastan	honum	úrið	 í	 ramma	sem	minnisvarða	um	 liðinn	atburð	og	 til	merkis	um	að	

hann	hafði	lifað	slysið	af.	Það	hékk	svo	uppi	á	vegg	til	minnis	um	fortíðina	en	svo	gerðist	

það	óvænta	að	úrið	fór	allt	 í	einu	aftur	að	ganga.	Að	einhverju	leyti	má	líta	á	úrið	sem	

tákngerving	 tímans	 og	 líkamans	 sem	 féll	 í	 dá	 en	 batnaði	 eftir	 óteljandi	 aðgerðir	 og	

																																																								
138	Neil	 Cummings	og	Marysia	 Lewandowska.	The	Value	of	 Things	 (London	&	Basel:	August/Birkhauser,	
2000),	bls.	20.	
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endurhæfingu.	Úrið	er	þannig	greipt	í	minni	Nóa	vegna	þess	að	það	er	bæði	leikmaður	í	

slysasögu	hans	og	batasögu	hans.	Samtímis	er	minni	Nóa	greipt	í	úrið.	Það	stendur	sem	

minnisvarði	 um	 söguna	 af	 slysinu	 og	 er	 að	 þessu	 leyti	 „lieux	 de	mémoire“	 í	 skilningi	

Pierre	Nora.	

	 Það	 er	 vert	 að	 spyrja	 sig	 hvenær	og	 af	 hverju	 sumir	 hlutir	 verða	merkilegri	 en	

aðrir	 og	 hvað	 það	 er	 sem	 gefur	 þeim	merkingu.	 Það	má	 segja	 að	 brotna	 úrið	 beri	 að	

hluta	til	sögu	sína	utan	á	sér	í	gegnum	eyðileggingu	sína,	líkt	og	gamall	líkami	segir	sögur	

með	líkamsbeitingu	og	hrörnun.	Hlutverk	úrsins	hefur	breyst	í	kjölfar	slyssins	og	fengið	á	

sig	 dularfullan	 blæ.	 Það	 fékk	 nýtt	 hlutverk	 um	 leið	 og	 unnusta	 Nóa	 gerði	 það	 að	

listaverki	 í	 ramma.	Þá	umbreyttist	það	 í	 táknrænan	grip	vegna	þess	að	það	stöðvaðist	

þegar	Nói	 lenti	 í	slysinu	og	sýndi	nákvæmlega	hvenær	slysið	átti	sér	stað	eins	og	hann	

segir	sjálfur	í	viðtalinu:	

Ég	var	með	úr	á	hendinni	þegar	ég	fer	upp	í.	Þess	vegna	vissi	ég	alltaf	nákvæmlega	
hvenær	 ég	 lenti	 í	 slysinu.	 Tuttugu	 mínútur	 í	 ellefu	 vegna	 þess	 að	 úrið	 hjá	 mér	
stoppaði	nákvæmlega	á	þessari	mínútu.	Botnplatan	varð	eftir	inni	í	hendinni	og	sem	
sagt	kærastan	mín	fékk	þetta	úr	eftir	slysið	og	setti	það	fyrir	mig	í	kassa	með	svona	
gleri.	Hún	 rammaði	það	 inn.	 Svo	bara	einhverjum	árum	seinna	þá	 fór	það	 í	 gang.	
Það	byrjaði	bara	allt	í	einu	að	ganga,	furðulegt.139				

Einnig	veitti	brotið	úrið	um	leið	innsýn	í	hrylling	slyssins	vegna	þess	að	það	bráðnaði,	en	

það	minnti	hann	einnig	 á	höndina	 sem	hann	missti.	Á	 sama	 tíma	er	um	að	 ræða	hlut	

sem	var	 í	nánu	sambandi	við	daglegt	 líf	Nóa	áður	en	hann	 lenti	 í	 slysinu.	 Ljóst	er	að	 í	

sýningarsalnum	náði	úrið	hans	Nóa	að	segja	margar	sögur	samtímis.	

	 Vegna	 þess	 að	 merking	 hluta	 breytist	 er	 einnig	 vert	 að	 spyrja	 sig	 hvernig	 við	

hugsum	 um	 hluti	 og	 hvernig	 þeir	 geta	 öðlast	 og	misst	merkingu	 sína.	 Til	 dæmis	 gæti	

einhver	eignast	þetta	úr	 í	 framtíðinni	án	þess	að	þekkja	sögu	þess	sem	yrði	til	þess	að	

það	yrði	 lesið	með	allt	öðrum	hætti	en	hjá	 fyrri	eiganda	en	 fengi	hinsvegar	nýja	sögu.	

Hlutir	 eru	 ekki	 einungis	 leikmyndir	 í	 lífi	 okkar	 heldur	 leikmunir	 sem	 fela	 í	 sér	 frásögn	

vegna	þess	að	þeir	geta	varpað	ljósi	á	lífssögu	okkar	og	geta	endurvakið	minningar	sem	

einstaklingur	kýs	að	muna	eða	gleyma.140	Þeir	eru	ekki	aukaatriði	í	lífi	okkar	heldur	miklu	

																																																								
139	VB5:	11.03.2016.	Viðtal	Vilborgar	Bjarkadóttur	við	kk	sem	hafði	lent	í	slysi	(gervinafn:	Nói).	Upptaka	og	
uppskrift	í	vörslu	höfundar.		
140	 Rachel	 Hurdley.	 „Dismantling	 Mantelpieces:	 Narratives	 Identities	 and	 Materializing	 Culture	 in	 the	
Home“.	Í	Sociology,	40(4):	águst	2006,	bls.	721.		
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frekar	leikendur	sem	styðja	við	þankagang	okkar,	færa	tilfinningar	í	efnislegt	form	og	eru	

gerendur	en	ekki	bara	dautt	efni.141	

	 Auk	þess	má	segja	að	merking	hluta	mótist	alltaf	af	sögu	þeirra	því	oft	eru	hlutir	

álitnir	dauðir	og	þarfnast	túlkunar	eins	og	bók	sem	lifnar	ekki	við	fyrr	en	einhver	opnar	

hana	og	les.	Þannig	mætti	segja	að	hlutir	séu	auðvitað	hvorki	slæmir	né	góðir	í	sjálfu	sér	

heldur	 er	 það	 einungis	 viðhorf	 okkar	 til	 þeirra	 sem	 er	 ýmist	 jákvætt	 eða	 neikvætt.	

Viðhorf	til	hluta	mótast	ekki	síst	af	því	hvernig	þeir	eru	notaðir	líkt	og	dansskór	Helenu,	

sem	var	í	Listdansskóla	Íslands	og	ætlaði	sér	út	í	atvinnumennsku	áður	en	slysið	átti	sér	

stað.	Rétt	fyrir	slysið	hafði	hún	keypt	sér	ballettskó	en	þar	sem	hún	slasaðist	illa	á	fótum	

dansaði	 hún	 aldrei	meir	 og	 varð	 því	 að	 gefa	 framtíðardrauma	 sína	 upp	 á	 bátinn.	Hún	

þurfti	að	skapa	sér	nýja	 framtíð.	Skórnir	misstu	þannig	upphaflegt	hlutverk	sitt	en	eru	

þess	 í	 stað	 uppi	 á	 vegg	 hjá	 dóttur	 hennar	 til	minningar	 og	 urðu	 svo	 sýningargripur	 á	

sýningunni	minni.		

	 Eins	og	nefnt	hefur	verið	getur	notagildi	allra	hluta	breyst.	Gömul	verkfæri	geta	

orðið	 að	 sýningargripum,	 bollar	 að	 blómapottum,	 ísskápar	 að	 fataskápum,	 lyklar	 að	

hálsmenum	svo	eitthvað	sé	nefnt.	Gott	dæmi	um	þetta	má	lesa	í	bókinni	Archeological	

Artefacts	as	Material	Culture	en	þar	skoðar	Linda	M.	Hurcombe	fornleifar	ekki	aðeins	út	

frá	aldri	þeirra	heldur	einnig	út	frá	því	hvernig	hlutverk	þeirra	hefur	breyst	í	tímans	rás,	

meðal	 annars	 hvernig	 verkfæri	 geta	 orðið	 að	 skrautmunum	 og	 leikmunum.	 Þar	 tekur	

hún	 dæmi	 um	 verkfæri	 járnsmiðs	 sem	 breytist	 í	 erfðagrip	 eftir	 að	 hann	 féll	 frá.	 Eftir	

dauða	 eigandans	 fékk	 hluturinn	 tilfinningalegar	 skírskotanir	 vegna	 þess	 að	 hann	

endurspeglaði	starf	hans.142		

	 Svipaðar	 vangaveltur	 um	 að	 hlutir	 sem	 tengjast	 einstaklingum	 geti	 orðið	 að	

staðgenglum	má	sjá	 í	grein	 Jonas	Frykman	„Done	by	 Inheritance“.	Þar	 fjallar	hann	um	

það	hvernig	við	gefum	hlutum	sem	eru	í	eigu	foreldra	okkar,	nýja	merkingu.	Sú	merking	

getur	breyst	þegar	foreldrarnir	falla	frá.	Þá	verða	þessir	hlutir	að	einskonar	táknmyndum	

um	horfinn	heim.143	Á	sama	hátt	breytist	merking	gamalla	hluta	þegar	þeir	eru	seldir.	Þá	

																																																								
141	Marlis	 Schweitzer	 og	 Joannes	 Zerdy,	 „Introduction:	Object	 Lessons“,	 í	Marlis	 Schweitzer	 og	 Joannes	
Zerdy	ritstj.,	Performing	Obejcts	and	Theatrical	Things	(New	York:	Palgrave	Macmillan,	2014),	bls.	1.	
142	 Linda	 M.	 Hurcombe.	 Archeological	 Artefacts	 as	 Material	 Culture	 (London	 &	 New	 York:	 Routledge,	
2007),	bls.	48.	
143	Jonas	Frykman.	„Done	by	Inheritance:	A	Phenomenological	Approach	to	Affect	and	Material	Culture“.	Í	
Jonas	Frykman	&	Maja	Povrzanovic	Frykman	ritstj.,	Sensitive	Objects:	Affect	and	Material	Culture	 (Lund:	
Nordic	Academic	Press,	2016),	bls.	154.	
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missa	þeir	fyrri	stöðu	sína	í	lífi	ákveðinna	einstaklinga	og	verða	þess	í	stað	að	almennum	

minnisvörðum	um	horfinn	heim,	án	persónulegra	tenginga.	Ég	held	til	dæmis	að	sumir	

hlutir	viðmælanda	minna	hafi	einungis	haft	merkingu	fyrir	þá	persónulega.	Með	því	að	

sýna	 þessa	 hluti	 hefur	merkingarheimur	 þeirra	 verið	 opnaður	 og	 gestir	 sýningarinnar	

hafa	fengið	hlutdeild	í	þeirri	merkingu	sem	viðmælendurnir	settu	í	hlutinn.	

	 Orvar	Löfgren	fjallar	einnig	um	merkingarsköpun	og	breytilega	merkingu	hluta	í	

grein	sinni	„Emotional	Baggage“.	Þar	tekur	hann	fyrir	ferðatöskuna	eins	og	hún	birtist	í	

kvikmyndum,	þ.e.a.s.	hvernig	hún	er	notuð	sem	tákn	í	menningunni	til	að	segja	eitthvað	

um	 líf	 persónanna.	 Löfgren	 segir	 að	 þegar	 ferðataska	 er	 sett	 í	 sviðsljósið,	 til	 dæmis	 í	

kvikmynd	eða	á	ljósmynd,	sé	hún	ekki	eingöngu	geymsla	fyrir	hluti	heldur	geti	hún	verið	

tákn	 fyrir	 hughrif,	 drauma,	 kvíða,	 langanir,	 hugsjónir	 og	 ekki	 síst	 hreyfanleika.144	

Merking	 hluta	 breytist,	 til	 dæmis	 getur	 farangur	 bæði	 verið	 táknmynd	 framtíðar	 og	

fortíðar	eftir	því	hvort	verið	er	að	leggja	af	stað	eða	koma	tilbaka	úr	ferðalagi.	

	 Ég	 hef	 leitast	 við	 fá	 hluti	 frá	 viðmælendum	 mínum	 sem	 endurspegla	 ekki	

einungis	slysið	sjálft	heldur	einnig	þær	breytingar	sem	slysið	hafði	í	för	með	sér.	Það	er	

von	 mín	 að	 sýningargripirnir	 muni	 líkt	 og	 ferðataskan	 í	 grein	 Löfgrens	 fela	 í	 sér	

marghlaðna	merkingu	og	 segja	um	 leið	 sögu.	Hlutir	eru	oft	einungis	 leikmunir	eins	og	

ferðataskan	og	geta	því	virkað	sem	geymslustaðir	fyrir	minningar	og	tilfinningar	sem	við	

höfum	 tengt	 við	 hlutinn	 og	 birtast	 sem	 sönnunargagn	 um	 liðinn	 atburð.	 Tilgangur	

hlutanna	 er	 að	 gera	 reynsluna	 nærtækari	 og	 tilfinningalegri	 fyrir	 gesti	 sýningarinnar.	

Hlutirnir	á	sýningunni	geta	nefnilega	verið	notaðir	 í	mismunandi	tilgangi	og	geta	birst	 í	

ólíku	samhengi	ýmist	sem	myndhverfing,	hluti	fyrir	heild,	allegóría,	vísun	eða	líking	eins	

og	Martha	Flemming	bendir	á	í	grein	sinni	„Thinking	Through	the	Object“.145	Ljóst	er	að	

hlutir	geta	verið	séðir,	sýndir	og	notaðir	í	misjöfnum	tilgangi	og	söfn	og	sýningar	eiga	sér	

nokkuð	langa	sögu	sem	varpar	ljósi	á	það	hvernig	skilningur	á	hlutum	og	hlutverki	þeirra	

hefur	breyst. 

 

 

																																																								
144	Orvar	Löfgren.	„Emotional	Baggage:	Unpacking	the	Suitcase“.	 Í	Sensitive	Objects:	Affect	and	Material	
Culture	(Lund:	Nordic	Academic	Press,	2016),	bls.	126.	
145	 Martha	 Flemming.	 „Thinking	 Through	 the	 Object“.	 Í	 Susanne	 Lehmann-Brauns,	 	 	 Christian	 Sichau,	
Helmuth	 Trischler,	 ritstj.,	 The	 Exhibition	 as	 Product	 and	 Generator	 of	 Scholarship	 (Berlin:	 Max	 Planck	
Institut,	2010),	bls.	43.	
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4.2 Þróun	safna	og	sýninga	

Til	 að	 skilja	 betur	 þróun	 safna	 og	 sýninga	 er	 vert	 að	 nefna	 svokallaða	 furðuskápa	 (e.	

cabinet	of	curiosities)	sem	komu	fram	á	sjónarsviðið	á	16.	öld	og	voru	vinsælir	fram	á	18.	

öld.	 Skáparnir	 voru	 safn	 af	 furðulegum	 hlutum,	 sem	 stóðu	 fyrir	 ástríðu	 safnarans,	 og	

voru	 afsprengi	 vaxandi	 vísindahyggju.	 Þeir	 áttu	 að	 sýna	 fram	 á	 stjórn	 mannsins	 á	

náttúrunni.	 Þeir	 voru	 einnig	 tilraun	 til	 að	 breyta	 heiminum	 í	 leikhús	 og	 staðir	 sem	

innihéldu	 bæði	 töfrandi	 hluti	 og	 voru	 jafnframt	 einhverskonar	 rannsókn	 á	 framandi	

menningarheimum.176	 Í	 skápunum	voru	gripir	hlaðnir	merkingu.177	Það	að	 raða	saman	

hlutum	til	sýnis	á	þennan	hátt	var	leið	safnarans	til	að	kynnast	heiminum	en	á	sama	tíma	

leið	 til	 að	 móta	 þá	 heimsmynd.	 Safnafræðingurinn	 Eilean	 Hooper-Greenhill	 segir	 að	

furðuskápurinn	hafi	að	miklu	 leyti	verið	einhverskonar	 leikhús	hlutanna	og	að	hlutverk	

þeirra	hafi	verið	tvíhliða:	annars	vegar	að	skapa	efnislega	merkingu	með	hlutum,	þ.e.	að	

gera	þá	merkingarbæra	með	því	að	sýna	framandi	hluti,	og	hinsvegar	að	sýna	samansafn	

af	merkingarbærum	hlutum	til	að	fræða	gesti	um	heiminn.178		

	 Hlutverk	 safna	 og	 sýninga	 hefur	 gjörbreyst	 frá	 tímum	 furðuskápanna.	 Í	

samtímanum	 eru	 söfn	 ekki	 einungis	 verkfæri	 þjóðríkisins	 heldur	 dægrastytting	 og	

afþreying	 fjölskyldunnar	 þar	 sem	 fólk	 leitar	 eftir	 hugarró,	 skemmtun,	 menntun	 og	

samfélagslegri	 betrun.179	 Tilgangur	 sýninga	 og	 safna	 er	 ekki	 lengur	 eingöngu	

uppeldislegur,	menningarlegur	og	sagnfræðilegur	heldur	eru	þau	einnig	staðir	sem	eru	

taldir	geta	bætt	geðheilsu	fólks.	Þau	eru	einhverskonar	hliðarveruleiki	þar	sem	fólk	getur	

upplifað	ró,	farið	í	andlegt	ferðalag	og	komið	endurnært	út.	

	 Á	 þriðja	 áratug	 20.	 aldar	 ruddi	 sér	 til	 rúms	 ný	 listastefna	 í	 Evrópu	 sem	 hlaut	

nafnið	dadaismi	og	með	henni	komu	ný	og	frumleg	viðhorf	til	sýningargerðar.	Fyrir	þann	

tíma	einkenndust	sýningar	af	munum	undir	gleri,	hátíðlegum	uppstillingum	og	litlu	sem	

engu	 hlutverki	 fyrir	 safngestinn.	 Fylgismenn	 dadaismans	 hikuðu	 ekki	 við	 að	 gagnrýna	

vald	opinberra	listasafna	og	þau	gildi	sem	borgarastéttin	hafði	áður	tengt	við	list.	Á	sama	

tíma	 afbyggðu	 þeir	 samfélagsleg	 gildi,	 hæddust	 að	 kennivaldi	 listarinnar	 og	 spurðu	

																																																								
176	Gabriel	Levine.	„The	Museum	of	Everyday	Life:	Objects	and	Affect	of	Glorious	Obscurity“.	Í	Journal	of	
Curatorial	Studies,	vol.	4,		no.	3,	okt	2015,	bls.	364-390,	á	bls.	377.	
177	 Jim	Drobnick	og	 Jennifer	 Fisher.	 „Collectioneering“.	 Í	Museopathy	 (Kingston,	ON:	Agnes	 Etherington	
Art	Centre,	2002),	bls.	85.	
178	Eilean	Hooper-Greenhill.	Museums	and	 the	Shaping	of	Knowledge	 (London	og	New	York:	Routledge,	
1992),	bls.	82.	
179	Eilean	Hooper-Greenhill.	Museums	and	the	Shaping	of	Knowledge,	bls.	1.	
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einnig	 spurninga	 eins	 og	 hvernig	 virkja	mætti	 áhorfendur	 til	 listrænnar	 þátttöku.	 Þeir	

töldu	að	listin	ætti	að	vera	vettvangur	fyrir	gagnvirkni	og	opið	samtal	á	milli	áhorfenda	

og	listarinnar.180	

	 Með	 gagnrýni	 dadaistanna	 og	 nýrri	 nálgun	 á	 listina	 varð	 til	 svonefnd	

innsetningarlist	þar	sem	rýmið	lék	við	áhorfendur	og	allt	var	hugsað	sem	listaverk.	Auk	

þess	 varð	 algengara	 að	 sýningar	 fjölluðu	 um	 daglegt	 líf	 þar	 sem	 hversdagslegir	 hlutir	

léku	 aðalhlutverkið	 eins	 og	 í	 hinum	 umdeilda	 gjörningi	Marcel	 Duchamp	 (1887-1968)	

þegar	hann	setti	hlandskál	á	sýningu.	Lykilforsenda	listaverksins	fólst	ekki	lengur	í	því	að	

sýna	 handverkssnilld	 listamannsins	 heldur	 gat	 hann	 leyft	 sér	 að	 hæða	 listasöguna	 og	

ræða	um	gildi	listarinnar	með	því	að	setja	hversdagslega	hluti	í	nýtt	samhengi	þannig	að	

þeir	 fengu	 nýja	 merkingu.	 Með	 öðrum	 orðum	 má	 segja	 að	 með	 verkum	 sínum	 hafi	

Duchamp	 afmáð	 mörkin	 á	 milli	 hversdagslífsins	 og	 listarinnar	 og	 opnað	 leið	 fyrir	

nútímalist	 eins	 og	 Joseph	 Mascheck	 bendir	 á	 í	 inngangi	 sínum	 að	 bókinni	 Marcel	

Duchamp	in	Perspective:	

Marcel	 Duchamp’s	 common	 objects	 selected	 from	 the	 real	 world	 vivified	 certain	
cubist	 ideas	 about	 the	 reality	 of	 the	 art	 object.	 The	 wit	 was	 making	 a	 common	
object	 as	 remarkable	 as	 an	 art	 object	 and	 making	 a	 work	 of	 art	 as	 real	 as	 an	
ordinary	thing	at	same	time.181		

Listgjörningur	 Duchamps	 hafði	 mikil	 áhrif	 á	 það	 sem	 á	 eftir	 kom.	 Hæðni	 og	

útúrsnúningar	 héldu	 áfram	 að	 birtast	 í	 listinni	 og	 súrrealistarnir,	 sem	 tóku	 við,	 litu	 á	

dadaistana	sem	sína	fyrirmynd.	Lífið	og	listin	runnu	meira	og	meira	saman	í	eitt	í	listum	

og	 á	 sýningum.	Hægt	 og	 rólega	 fóru	múrar	 á	milli	 listmiðla	 að	 hverfa,	 ekki	 síst	 þegar	

margmiðlunarsýningar	 litu	 dagsins	 ljós,	 þar	 sem	 öllum	 listmiðlum	 var	 skeytt	 saman.	

Þátttaka	áhorfenda	fór	einnig	að	skipta	meira	máli	eins	og	sjá	mátti	í	tímamótalistaverki	

eftir	Niki	De	 Saint	 Phalle,	 Jean	 Tinguely	 og	Per	Olof	Ultvelt	 frá	 árinu	1966.	Verkið	 var	

risastór	 kvenlíkami	 sem	áhorfendur	 gátu	 gengið	 inn	 í.182	Með	þessum	breytingum	var	

allt	 í	 einu	 hægt	 að	 líta	 á	 listaverk	 og	 sýningar	 án	 landamæra	 og	 allt	 var	 leyfilegt	 og	

gerlegt.	Á	sama	tíma	var	horft	á	sýninguna	meira	sem	ákveðið	ferli.	Hún	var	ekki	bundin	

																																																								
180	Paul	O´Neill.	The	Culture	of	Curating	and	the	Curating	of	Culture(s)	 (Cambride,	Mass.:	The	MIT	Press,	
2012),	bls.	10.	
181	 Joseph	Masheck.	„Introduction:	Chance	 is	zee	fool´s	name	for	 fait“.	 Í	 Joseph	Masheck,	 ritstj.,	Marcel	
Duchamp	in	Perspective	(Cambridge,	MA:	Da	Capo	Press,	2002),	bls.	10.	
182	Paul	O´Neill.	„The	Curatorial	Turn:	From	Practice	to	Discourse“.	Í	Judith	Rugg	og	Michéle	Sedgwick,	ritstj.,	Issues	in	
Curating	Contemporary	Art	and	Performance	(Bristol	og	Chicago:	Intellect	Books,	2007),	bls.	15.		
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lokaniðurstöðunni	 á	 sama	hátt	 og	 áður.	 Ferlið	 við	 sýningargerðina	 fór	 að	 skipta	miklu	

meira	máli,	það	er	að	segja	sýningin	var	hugsuð	sem	ferðalag	fremur	en	lokaafurð.	Listin	

var	ekki	lengur	einungis	bundin	við	það	efniskennda	því	hugmyndalist	fór	að	sækja	í	sig	

veðrið.	

	 Sýningin	mín,	Þjáning/tjáning:	Gildi	sagnamennsku	í	bataferli	eftir	slys,	byggir	að	

vissu	 leyti	 á	 áðurnefndum	 hugmyndum	 og	 arfleið	 dadaismans,	 því	 um	 er	 að	 ræða	

þverfaglega	 innsetningarsýningu	 þar	 sem	 ólíkum	 listmiðlum	 og	 greinum	 er	 blandað	

saman.	 Til	 sýnis	 voru	 textabrot,	 hljóðbrot,	 ljósmyndir,	 skúlptúrar	 og	 hversdagslegir	

hlutir.	Hlutunum	var	 stillt	 upp	 sem	 listmunum	vegna	þess	 að	þeir	 hafa	öðlast	 nýja	og	

dýpri	merkingu	í	 lífssögu	viðmælenda	minna.	Þá	mun	sýningarstaðurinn	gefa	þeim	enn	

aðra	merkingu.		

	 Eftir	að	dadaisminn	og	súrrealisminn	runnu	sitt	skeið	héldu	sýningargerðir	áfram	

að	 þróast	 á	 sinn	 hátt.	 Um	 1960	 var	 mikil	 gróska	 í	 sýningargerð	 á	 tímum	

flúxus-hreyfingarinnar	sem	varð	til	þess	að	sýningar	urðu	markvissari	og	þematengdari	

en	áður.	Menn	fóru	einnig	að	nota	rýmið	enn	meira	sem	sérstakan	miðil	og	 listamenn	

fóru	að	prófa	sig	meira	áfram	með	tilraunakennda	miðlun	í	safnarýminu	og	þannig	var	

listsköpunin	 bundin	 við	 sýningarrýmið.183	 Þetta	 átti	 einnig	 við	 um	 sýninguna	 mína	 í	

Hveragerði.	 Rýmið	 sjálft	 var	mjög	 stór	 þáttur	 í	 hugmyndafræði	 sýningarinnar,	 þ.e.a.s.	

rýmið	 sagði	 sína	 sögu,	 setti	 sýninguna	 í	 ákveðið	 samhengi	 og	 skapaði	 ákveðna	

stemningu.	 Sýningarstaðurinn	 er	 auðvitað	 enginn	 tilviljun.	 Hann	 var	 valinn	 út	 frá	

hugmyndafræði	sýningarinnar	og	þeim	markhópi	sem	hún	á	að	höfða	til.	

	 Hugmyndin	um	að	fjalla	um	og	reyna	að	bæta	geðheilsu	á	söfnum	er	dæmi	um	

þróun	 og	 nýtt	 hlutverk	 sem	 söfn	 og	 sýningar	 hafa	 í	 samtímanum	 og	 hefur	

safnasamfélagið	reynt	að	koma	til	móts	við	breytt	hlutverk	af	þessu	tagi.	Í	því	samhengi	

er	talað	um	heilsusafnafræði	sem	gerir	ráð	fyrir	því	að	söfn	geti	haft	fyrirbyggjandi	áhrif	

og	 verið	meðferðarúrræði	 við	 allskyns	 sjúkdómum	 og	 kvillum.184	 Í	 viðtali	 við	 Sigurjón	

Baldur	Hafsteinsson	í	bókinni	Listir	og	menning	sem	meðferð:	Íslensk	söfn	og	alzheimer	

er	einnig	rætt	um	hlutverk	safna	í	tengslum	við	heilsu	í	samtímanum.	Sigurjón	telur	að	

																																																								
183	Paul	O´Neill.	„The	Curatorial	Turn“,	bls.	1.		
184	 Birna	 María	 Ásgeirsdóttir.	 „Söfn,	 heilsa	 og	 velferð:	 Pop	 up	 geðheilsa“.	 Óútgefin	 meistararitgerð	 í	
safnafræði	við	Háskóla	Íslands,	2016,	bls.	3.		



76	

söfn	 hafi	 mikilvægu	 hlutverki	 að	 gegna	 hvað	 varðar	 lýðheilsu	 og	 eigi	 að	 bjóða	 uppá	

meðferðarúrræði	til	heilsueflingar,	bæði	innan	og	utan	safnaveggjanna.185		

	 Sýningin	mín	var	einmitt	unnin	með	það	að	markmiði	að	betrumbæta	geðheilsu	

og	andlega	heilsu	sýningargestsins	sem	nær	að	opna	sig	með	því	að	spegla	sig	í	reynslu	

annarra	 og	 hugsanlega	 að	 skilja	 sína	 sögu	 eftir	 í	 sýningarrýminu.	 Í	 samtímanum	 er	

algengt	 að	 fólk	 líti	 á	menningu	 sem	 valdeflandi	 fyrirbæri	 sem	 varði	 heilsu	 fólks.	 Birna	

María	Ásgeirsdóttir	 tvinnaði	 til	dæmis	saman	heilsu	og	söfnum	 í	meistaraverkefni	sínu	

þar	 sem	 hún	 stofnaði	 svonefnt	 „Pop	 Up“	 safn	 fyrir	 geðfatlaða.	 Pop-up	 stendur	 fyrir	

tímabundin	söfn	þar	sem	safngestir	mæta	með	eigin	muni	og	fá	þannig	tækifæri	til	að	

ræða	um	þá	og	deila	sögum	sínum	með	öðrum	sýningargestum.186	Að	sumu	leyti	má	sjá	

skörun	milli	 verkefna	 okkar	 Birnu	þar	 sem	 við	 sækjumst	 eftir	 því	 að	 sýningin	 sem	 slík	

stuðli	að	betri	líðan	sýningargestsins	og	styrki	tjáningu	hans	og	virkni.	Sjálf	tel	ég	að	með	

því	að	hafa	sýninguna	á	heilsustofnun	setji	ég	hana	í	heilsutengt	samhengi.	

	

4.3 Sýningargerðir	

Hlutverk	 sýningarstjórans	 hefur	 gjörbreyst	 og	 stækkað	 á	 síðustu	 áratugum.	 Í	mörgum	

tilfellum	hefur	 listin	 verið	 sett	 í	 nýtt	 fræðilegt	 samhengi	 og	 sýningin	 sem	 slík	 byggir	 á	

rannsóknum.	 Sýningarstjórinn	 verður	 þannig	 hluti	 af	 ákveðinni	 samskiptakeðju:	

listamaðurinn	 er	 gerandi,	 sýningarstjórinn	 miðlari	 og	 áhorfendurnir	 móttakendur.188	

Smám	saman	hefur	hlutverk	sýningarstjórans	breyst	í	hlutverk	hins	listræna	stjórnanda	

sem	hefur	vald	yfir	 rýminu.	Áhorfendur	geta	því	gagnrýnt	rýmið	á	þeim	forsendum	að	

það	 sé	 hluti	 af	 listrænni	 heild.189	 Hugmyndir	 að	 sýningum	 verða	 að	

hugmyndafræðilegum	ramma	utan	um	listaverk	líkt	og	um	ákveðið	sköpunarverk	sé	að	

ræða.	Algengt	er	að	 sýningarstjórar	vinni	einhverskonar	 teymisvinnu	sem	mismunandi	

sérfræðingar	 taka	 þátt	 í.	 Sýningar	 eru	 hugsaðar	meir	 og	meir	 eins	 og	 leiksýningar	 og	

línan	á	milli	listamannsins	og	sýningarstjórans	er	óljósari	en	áður.	Margir	listamenn	stýra	

eigin	 sýningum	 líkt	 og	 í	 mínu	 tilfelli	 og	 auk	 þess	 má	 segja	 að	 þátttakendurnir	 í	

rannsókninni	taki	þátt	í	sýningarstjórninni	með	því	að	leggja	fram	sögur	sínar	og	hlutina	
																																																								
185	Viðtal	við	Sigurjón	Baldur	Hafsteinsson,	 í	Halldóra	Arnardóttir	 ritstj.,	Listir	og	menning	sem	meðferð:	
íslensk	söfn	og	alzheimer	(Reykjavík:	Háskólaútgáfan,	2017),	bls.	39.		
186	Birna	María	Ásgeirsdóttir.	„Söfn,	heilsa	og	velferð:	Pop	up	geðheilsa“,	bls.	39.		
188	Paul	O´Neill.	„The	Curatorial	Turn“,	bls.	24.	
189	Paul	O´Neill.	„The	Curatorial	Turn“,	bls.	27.	
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sem	tengjast	þeim.	Þar	sem	ég	er	bæði	rannsakandi	og	sýningarstjóri	sinni	ég	mörgum	

hlutverkum	 í	 þessu	 verkefni	 og	 kem	 að	 því	 bæði	 sem	 fræðimaður,	 sýningarstjóri	 og	

myndlistarmaður.	 Þetta	 fjölþætta	 hlutverk	 skapar	 ákveðið	 flækjustig	 en	 ég	 tel	 að	 það	

hjálpi	til	við	að	skapa	nýja	sýn	á	slys	sem	menningarlegt	fyrirbæri.	Tíðarandinn	er	sá	að	

samspil	lista	og	fræðigreina	hefur	aukist	og	mörkin	þarna	á	milli	eru	ekki	alltaf	skýr.	

Um	þetta	skrifar	Martha	Flemming	í	grein	sinni	„Thinking	Through	Objects“	þar	

sem	 hún	 fjallar	 um	 hvað	 ólíkar	 tegundir	 sýninga	 geti	 gert	 fyrir	 fræðasamfélagið	 og	

hvernig	 hægt	 sé	 að	 koma	 ýmiskonar	 skilaboðum	 á	 framfæri	 í	 gegnum	 sýningargripi.	

Flemming	 varpar	 meðal	 annars	 fram	 þeirri	 spurningu	 hvað	 sýningar	 geti	 gert	 fyrir	

fræðasamfélagið	sem	er	ekki	á	færi	hefðbundinnar	bókaútgáfu.	Í	lok	greinarinnar	svarar	

Flemming	þeirri	spurningu	á	þann	veg	að	sýningar	séu	mun	betri	kostur	til	að	ná	athygli	

almennings	en	bókaútgáfa	og	ritgerðarskrif.	Hún	vill	að	samtalið,	sem	á	sér	stað	á	milli	

safna/sýninga	 og	 gesta,	 sé	 í	 samræmi	 við	 þá	 miklu	 vakningu	 sem	 hefur	 orðið	 í	

vísindasamfélaginu	 og	 listaheiminum.190	 Þessi	 vakning	 felst	 í	 þverfaglegu	 samtali	 milli	

vísinda	 og	 lista.	 Vangaveltur	 Flemming	 ríma	 vel	 við	 skoðanir	 mínar	 varðandi	 sýningu	

mína.	 Mér	 finnst	 mikilvægt	 að	 koma	 hugmyndum	 mínum	 sem	 fræðimanns	 út	 í	

samfélagið,	ekki	einungis	 í	 ritgerðarformi	heldur	einnig	 í	 formi	sýningar.	Mér	 finnst	að	

fræðin	 eigi	 ekki	 eingöngu	 að	 styðjast	 við	 það	 bóklega	 heldur	 einnig	 við	 efnisheiminn.	

Það	er	mjög	mikilvægt	að	grein	eins	og	þjóðfræði	sé	í	tengslum	við	nærumhverfi	sitt	en	

lokist	ekki	inni	í	háskólasamfélaginu	enda	er	hún	sprottin	upp	úr	því	að	vera	í	tengslum	

við	alþýðu	manna.		

Nú	 mun	 ég	 víkja	 máli	 mínu	 að	 flokkun	 á	 sýningargerðum.	 Í	 bókinni	

Museumsbogen	 skiptir	 Ole	 Strandgaard	 þeim	 í	 þrjá	 flokka:	 listasýningar,	

náttúrufræðisýningar	og	sögulegar/menningarlegar	sýningar.191	Flest	söfn	sérhæfa	sig	á	

einu	 þessara	 sviða.	 Listasöfnin	 annast	 listasýningar,	 náttúrufræðisöfnin	 tengjast	

náttúrunni	 og	 sögusöfnin	 sýna	 muni	 sem	 hafa	 sögulegt	 gildi.	 Þá	 fjallar	 Strandgaard	

einnig	 um	 flóknari	 skiptingu	 á	 sýningargerðum	 í	 bók	 sinni,	 meðal	 annars	 um	

magnsýningar	 þar	 sem	 um	 er	 að	 ræða	 margföldun	 á	 sama	 hlutnum	 í	 ólíkum	

birtingarmyndum,	því	oftar	en	ekki	eru	slíkar	sýningar	endurtekningar	á	sama	hlutnum.	

Á	þeim	sýningum	er	oftast	notast	við	mjög	lítinn	texta	en	sýningargripirnir	eru	oft	látnir	

																																																								
190	Martha	Flemming.	„Thinking	Through	the	Object“,	bls.	33.	
191	Ole	Strandgaard.	Museumsbogen:	Praktisk	museologi	(Höjbjerg:	Hikuin,	2010),	bls.	298.	
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virka	sem	hluti	fyrir	heild	og	verða	að	einhverskonar	táknmynd.	Strandgaard	gerir	einnig	

grein	fyrir	svonefndum	þemasýningum	þar	sem	unnið	er	út	frá	ákveðnum	þemum	sem	

ákvarðast	 til	 dæmis	 af	 notagildi	 sýningargripanna	 eða	 einhverjum	 öðrum	 þáttum.	 Í	

þriðja	 lagi	 talar	 hann	 um	 sýningar	 þar	 sem	 viðfangsefnið	 er	 sagnfræði,	 einhverskonar	

frásagnarsýningar.192		

	 Með	slíka	 flokkun	að	 leiðarljósi	er	eðlilegt	og	 fróðlegt	að	velta	vöngum	yfir	því	

hvers	konar	sýning	Þjáning/tjáning	sé	í	raun	og	veru.	Að	sumu	leyti	er	hún	listasýning,	þó	

með	fræðilegu	ívafi.	Það	er	skoðun	mín	að	aðgreining	Strandgaard	sé	að	mást	út:	flest	

listasöfn	leggja	stöðugt	meiri	áherslu	á	að	vera	fræðileg	og	flestar	vísindagreinar	leggja	

aukna	áherslu	á	að	setja	efni	sitt	fram	ekki	eingöngu	með	orðum.	Að	auki	skiptir	máli	að	

nefna	 að	 sýningin	 mín	 er	 tímabundin	 listasýning	 sem	 mun	 einnig	 skarast	 við	 nokkra	

flokka.	 Það	má	 segja	 að	hér	 sé	um	einhverskonar	 frásagnarsýningu	 að	 ræða,	 þar	 sem	

reynt	 er	 að	 vekja	 skynfæri	 safngestsins	 með	 því	 að	 skapa	 ákveðið	 andrúmsloft	 í	

listasalnum	og	á	sama	tíma	sé	verið	að	segja	sögur.	Sýningin	er	 í	 tveimur	mismunandi	

rýmum	og	verður	þess	freistað	að	mynda	ólíka	stemningu	í	sýningarsölunum	en	um	leið	

að	binda	þá	 saman	með	samfelldri	 frásögn.	Einnig	mætti	 segja	að	hér	 sé	um	að	 ræða	

þemasýningu	þar	sem	hún	hefur	mjög	skýrt	afmarkað	þema.	Ekki	er	hægt	að	neita	því	

að	sýningin	feli	í	sér	ákveðna	endurtekningu	þar	sem	sífellt	er	verið	að	skoða	slysasögur.	

Hinsvegar	 kemur	 fjölbreytileikinn	 fram	 í	 gegnum	mismunandi	 svör	 við	 hálfstöðluðum	

spurningaramma.  

 

4.4 Undirbúningsferli	sýninga	

Í	 undirbúningsferli	 sýninga	 þarf	 að	 huga	 að	 mörgum	 þáttum,	 svo	 sem	 sýningarsal,	

kostnaðaráætlun,	markhópi	 sýningarinnar	 og	 kynningarmálum.	 Lokahnykkurinn	 er	 svo	

að	 sjálfsögðu	 fólginn	 í	 uppsetningu	 og	 sýningaropnun.	 Undirbúningsferli	 sýninga	 er	

yfirleitt	 lengra	en	það	sýnist	í	fyrstu,	ekki	síst	vegna	þess	að	undirbúningurinn	skiptist	í	

mörg	 þrep.	 Nú	 á	 dögum	 byggist	 hann	 oft	 á	 einhverskonar	 rannsókn	 á	 viðfangsefninu	

áður	en	uppsetning	hefst.	Í	greininni	„The	Exhibition	Development	Process“	gerir	David	

Dean	 grein	 fyrir	 sýningarferlinu.	 Meðal	 annars	 veltir	 hann	 því	 fyrir	 sér	 hvað	 fólk	 sé	

raunverulega	að	takast	á	við	þegar	það	mótar	sýningu,	meðal	annars	hvernig	áhorfendur	

																																																								
192	Ole	Strandgaard.	Museumsbogen,	bls.	297-313.	
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verða	 hluti	 af	 sýningarferlinu	 og	 hvernig	 megi	 búa	 til	 raunverulegt	 samtal	 á	 milli	

sýningarinnar	og	áhorfenda.	Hann	lýsir	sýningarferlinu	með	þeim	hætti	að	allar	sýningar	

hefjist	á	 sama	hátt	og	hafi	 í	grunninn	sömu	einkenni:	 tíminn	sem	tekur	að	skipuleggja	

sýninguna,	 tímaramminn	 og	 tímamörk	 verkefnisins	 sem	 myndar	 einhverskonar	

hringlaga	 ferli.197	Dean	 segir	að	undirbúningsferlið	geti	 farið	 fram	og	 til	baka,	ekki	 síst	

hvað	varðar	sýningargerðina	og	hvernig	hún	skiptist	á	milli	ólíkra	verkferla.	Dean	skiptir	

sýningarferlinu	í	nokkur	stig:	hugmyndastig,	þróunarstig,	virkt	stig	og	loks	matsstig.198		

Eitt	 af	 þróunarstigum	 sýninga	 er	 það	 að	 finna	 sýningarrýmið.	 Því	 rýmið	 skiptir	

sköpum	 fyrir	 sýningarupplifunina	 vegna	 þess	 að	 rýmisskynjun	 hefur	 bein	 áhrif	 á	

líkamann	 og	 hvernig	 við	 skynjum	 sýningargripi.	 Þar	 á	 ég	 meðal	 annars	 við	 stærð,	

birtustig	 og	 lofthæð.	 Eins	 og	 Duncan	 Carol	 bendir	 á	 í	 bókinni	 Civilizing	 Ritual	 minntu	

listasöfn	 fyrri	 alda	 á	 hallir	 og	 helgistaði,	 sem	 geymdu	 fornan	menningararf.	 Þetta	 var	

gert	til	að	kalla	fram	háleita	upplifun	líkamans	í	þeirri	trú	að	sýningargesturinn	yrði	fyrir	

einhverskonar	hugljómun	sem	næði	bæði	til	líkama	og	sálar.	Eftir	að	listasöfn	fóru	að	sjá	

sig	sem	veraldlegar	stofnanir	varð	erfiðara	fyrir	þau	að	réttlæta	áðurnefnda	vísun	þeirra	

í	 trúarbyggingar.199	 Listasöfn	 hafa	 samt	 lengi	 verið	 túlkuð	 sem	 rými	 einhverskonar	

millibilsástands,	þar	sem	gesturinn	kemst	í	annað	hugarástand,	fer	í	innra	ferðalag,	nær	

dýpri	tengingu	við	sitt	andlega	líf	og	nær	stundum	að	endurfæðast	einhvern	veginn	að	

sýningunni	 lokinni.	Það	kann	að	hljóma	undarlega	að	 tala	um	sýningarrýmið	á	þennan	

hátt	 í	 samtímanum	 en	 það	 virðist	 sífellt	 algengara	 að	 sýningar	 séu	 unnar	 út	 frá	 rými	

safnsins.	Hlutir	eru	jafnvel	sérhannaðir	inn	í	rýmið	til	að	passa	sem	best	inn	í	það	og	þá	

hefur	lofthæð,	lýsing,	lögun	og	saga	rý	bein	áhrif	á	listaverkið.	Ég	hugsaði	verkið	mitt	frá	

upphafi	inn	í	rýmið	sem	ég	var	að	fara	að	sýna	í	og	hlutföll,	uppstilling	og	magn	mótaðist	

að	mörgu	leyti	af	sýningarrýminu	í	Hveragerði.	

 

 

																																																								
197	David	Dean.	„The	Exhibition	Development	Process“.	Í	Eilean	Hooper-Greenhill,	ritstj.,	The	Educational	
Role	of	the	Museum,	2.	útgáfa	(London	&	New	York:	Routledge,	1999),	bls.	191.	
198	David	Dean.	„The	Exhibition	Development	Process“,	bls.	192.  
199	Duncan	Carol.	Civilizing	Ritual:	Inside	Public	Art	Museums	(London	og	New	York:	Routledge,	1995),	bls.	
7.	
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4.5 Áhorfendur	og	hlutverk	þeirra	

Á	 síðastliðnum	 árum	 hafa	 söfn	 í	 vaxandi	 mæli	 brugðist	 við	 afþreyingarsprengju	

samtímans	með	 því	 að	 umbreyta	 sér	 í	 menningarhús	 eða	 einhverskonar	 leikhús	 sem	

bera	 persónulega	 virðingu	 fyrir	 sýningargestinum.	 Meðal	 annars	 er	 algengara	 að	

sýningarmiðlun	reyni	meira	á	gagnvirkni	safngestsins	en	áður.	Mörg	söfn	eru	nú	staðir	

þar	sem	persónulegum	skoðunum	og	reynslu	er	deilt	og	reynt	er	að	ýta	undir	viðbrögð	

og	tjáningarþörf	gestsins.	Með	því	að	efla	hlutverk	gestsins	vonast	söfnin	til	að	fólk	sjái	

einnig	frekari	tilgang	í	því	að	mæta	á	staðinn	og	hafa	bein	áhrif	á	sýninguna.	 Í	dag	eru	

sýningargestir	ekki	alltaf	óvirkir	áhorfendur	heldur	virkir	þátttakendur.	Á	síðustu	árum	

hefur	hlutverk	sýninga	breyst	og	sýningargestir	 fá	að	deila	upplifun	sinni	á	sýningunni.	

Nú	á	dögum	er	álitið	að	gesturinn	hafi	eitthvað	fram	að	færa	og	tjáning	hans	skipti	máli,	

til	dæmis	eru	þeir	gjarnan	látnir	leysa	einhver	verkefni.	

	 Þó	 að	 tjáningarþörf	 gestsins	 sé	 metin	 mikilvægari	 en	 áður	 er	 ljóst	 að	

sýningarrými	eru	stýrð	rými	þar	sem	gesturinn	þarf	að	fylgja	tilsettum	reglum	og	getur	

ekki	leikið	lausum	hala.	Það	má	segja	að	hið	alsjáandi	auga	fylgi	honum	eftir	alls	staðar	

því	upp	um	alla	veggi	eru	eftirlitsmyndavélar.	Segja	má	að	þetta	sé	í	samræmi	við	það	að	

söfn/sýningar	voru	upphaflega	ætluð	fyrir	óvirka	neytendur	í	opinberu	rými	eins	og	Tony	

Bennett	segir	í	bók	sinni	The	Birth	of	the	Museum:	

Through	 the	 institution	 of	 a	 division	 between	 the	 producers	 and	 consumers	 of	
knowledge	 -	 a	 division	 which	 assumed	 an	 architectural	 form	 in	 the	 relations	
between	 the	 hidden	 space	 of	 the	museum,	where	 knowledge	was	 produced	 and	
organized	 in	 camera,	 and	 its	 public	 spaces,	 where	 knowledge	 was	 offered	 for	
passive	consumption	-	the	museum	became	a	site	where	bodies,	constantly	under	
surveillance,	were	to	be	rendered	docile.200		

Eldri	gerðin	af	söfnum	og	sýningum	sem	Bennett	lýsir	er	auðvitað	ennþá	til	en	viðhorfið	

er	 að	 breytast.	 Í	 bókinni	 The	 Participatory	 Museum	 fjallar	 hönnuðurinn	 og	

sýningarstjórinn	Nina	Simon	um	það	hvernig	miðlun	 í	 safnarými	 sé	 tvenns	 konar	nú	á	

dögum.	Annars	vegar	er	um	einstefnumiðlun	að	ræða	þar	sem	safnið	miðlar	þekkingu	

sinni	til	safngesta	eins	og	gert	var	á	eldri	 listasöfnum	en	hins	vegar	er	miðlun	þar	sem	

vettvangur	er	skapaður	fyrir	gesti	til	að	deila	reynslu	sinni.201	

																																																								
200	 Tony	 Bennett.	The	 Birth	 of	 the	Museum:	History,	 Theory,	 Politics	 (London	 og	New	 York:	 Routledge,	
1995),	bls.	89.	
201	 Nina	 Simon.	 The	 Participatory	 Museum	 [netbók],	 http://www.participtorymuseum.org	 (sótt	 15.	
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Eitt	 af	markmiðum	mínum	með	 sýningunni	 Þjáning/tjáning	 var	 að	 gestir	 gætu	

tekið	þátt	í	henni	með	einhverjum	hætti	og	haft	bein	áhrif	á	hana.	Til	dæmis	var	gestum	

boðið	að	skilja	eftir	áfallasögu	sína	á	korktöflu	í	salnum,	sem	sumir	gerðu.	Auk	þess	var	

haldinn	 fyrirlestur	 um	 sýninguna	 og	 til	 stendur	 að	 ég	 skipuleggi	 vinnubúðir	 á	

heilsuhælinu	 í	 tengslum	 við	 hana.	 Í	 fyrirlestrinum	 og	 á	 námskeiðinu	 verður	 skoðað	

hvernig	hægt	er	að	nota	sögur	í	bataferli.	

Hinsvegar	er	það	nú	þannig	að	gestir	taka	mismikinn	þátt	í	sýningum	vegna	þess	

að	þeir	eru	jafn	misjafnir	og	þeir	eru	margir.	Fólk	hefur	ólíkt	áhugasvið	og	til	að	höfða	til	

sem	 flestra	 er	 hægt	 að	 hafa	 ólíka	 hluti	 og	 nálganir	 á	 sömu	 sýningunni.	 Þá	 er	 vert	 að	

spyrja	sig	hvað	sýning	þurfi	að	hafa	til	að	hún	hreyfi	við	ólíkum	sýningargestum.	Ég	tel	

heppilegt	að	nýta	margmiðlun	til	að	sýningin	feli	í	sér	ákveðna	fjölhæfni	og	því	tók	ég	þá	

ákvörðun	 að	 miðla	 efninu	 með	 hljóðbrotum,	 skúlptúr,	 ljósmyndum	 og	 munum	 frá	

viðmælendum.	Þó	er	ljóst	að	aldrei	er	hægt	að	höfða	til	allra	því	smekkur	fólks	er	mjög	

persónulegur	þegar	kemur	að	sýningum.		

Þegar	gagnvirkni	er	nefnd	segir	Nina	Simon	einnig	að	alltaf	sé	gott	að	hugsa	vel	

og	vandlega	um	það	til	hvers	sé	ætlast	af	sýningargestinum.	Umfram	allt	þarf	verkefnið	

að	 vera	 vel	 rammað	 inn,	 þannig	 að	 gesturinn	 viti	 hvað	 sé	ætlast	 til	 af	 honum,	 þegar	

hann	 er	 beðinn	 um	 að	 leysa	 ákveðin	 verkefni.	 Því	 telur	 Simon	 að	 best	 sé	 að	 velja	

verkefni	sem	snerti	sjálfsmynd	sýningargestsins	til	að	hann	sjái	beinan	tilgang	og	hvata	í	

þátttöku	sinni.202	Í	þessu	sambandi	er	vert	að	vekja	athygli	á	því	að	á	sýningu	minni	var	

stór	hluti	gestanna	dvalargestir	á	heilsuhælinu	sem	eru	að	leita	að	líkamlegri	og	andlegri	

styrkingu	eftir	veikindi	og	önnur	áföll.	Þess	vegna	bauð	ég	gestum	að	skrifa	áfallasögu	

sína	 í	 sýningarrýminu.	Með	þessari	 gagnvirkni	 skapa	gestir	 viðbót	við	efnið,	og	mynda	

þannig	samtal	milli	sín	og	sagna	viðmælenda	minna.	

Önnur	gagnvirkni	í	sýningarsalnum	hefur	líka	orðið	til	án	þess	að	ég	hafi	lagt	upp	

með	 það.	 Einhverjir	 gestir	 hafa	 til	 dæmis	 hreyft	 við	 hlutunum	 sem	 eru	 á	

sýningarborðunum.	 Með	 þessari	 gagnvirkni	 verður	 snerting	 hluti	 af	 skynjuninni.	 Einn	
																																																																																																																																																																					

	

	

	

október	2016),	4.	kafli.		
202	Nina	Simon. The Participatory Museum,	2.	kafli.	
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daginn	 þegar	 ég	 kom	 inn	 í	 sýningarsalinn	 var	 búið	 að	 fjarlægja	 allar	 nema	 þrjár	

appelsínurnar.	 Þessi	 dæmi	 sýna	 vel	 að	 sýningarsalur	 og	 sýning	 er	 breytingum	 háð	 og	

tekur	mið	af	áhorfendum	og	þeirra	virkni.	Í	samtímanum	er	líka	meira	og	meira	farið	að	

líta	á	sýningar	sem	eitthvað	sem	megi	breytast	og	þróast	á	meðan	sýningin	stendur	yfir. 
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5 Framkvæmd	sýningarinnar	Þjáning/tjáning	

 

5.1 Upphafsreitur	og	hugmyndavinna	

Ferlið	við	gerð	þessarar	sýningar	hefur	verið	nokkuð	langt.	Upphafið	má	rekja	til	ársins	

2014	þegar	ég	sótti	námskeið	í	eigindlegri	aðferðarfræði	og	tók	fyrsta	viðtalið.	Síðan	þá	

hefur	rannsókn	mín	tekið	á	sig	ýmsar	birtingarmyndir	og	verið	unnin	með	hléum.	Mikil	

hjálp	hefur	verið	í	því	að	hitta	leiðbeinanda	minn	Terry	Gunnell	reglulega	á	fundum	þar	

sem	 við	 höfum	 velt	 því	 fyrir	 okkur	 hvernig	 sýning	 myndi	 henta	 rannsóknarefninu.	

Gagnlegastar	 hafa	 verið	 umræður	 um	 gagnvirkni	 í	 sýningarsalnum,	 sagnamiðlun	 í	

rýminu	og	það	að	hugsa	um	salinn	sem	eina	samfellda	frásögn.	

	 Eitt	 af	 fyrstu	 skrefunum	 í	 sýningarundirbúningnum	 er	 að	 ákveða	 hvað	 eigi	 að	

sýna,	réttara	sagt	að	spyrja	sjálfan	sig	að	því	af	hverju	sumt	efni	henti	vel	til	sýningar	og	

annað	ekki.	Það	tók	sinn	tíma	að	sjá	það	út	hvernig	maður	gerir	sýningu	um	slys	án	þess	

að	 bera	 einungis	 á	 borð	 sögur	 um	 hrylling.	 Ég	 vildi	 ekki	 búa	 til	 rými	 sem	 myndi	

endurvekja	 áföll.	 Það	 sem	 hvatti	 mig	 öðru	 fremur	 áfram	 við	 sýningargerðina	 var	

hugmyndin	að	setja	upp	sýningu	sem	einblíndi	á	það	hvernig	fólk	kæmist	yfir	erfið	áföll	

og	ynni	sig	út	úr	erfiðri	reynslu.	Með	þetta	að	leiðarljósi	einblíndi	ég	á	bataferlið	þegar	

ég	vann	að	undirbúningi	sýningarinnar.	Þegar	ég	beitti	þessari	nálgun	fór	svo	margt	að	

skýrast	varðandi	hugmyndafræði	sýningarinnar.	Það	verður	þó	að	segjast	eins	og	er	að	

það	 reyndist	 þrautinni	 þyngri	 að	 gera	 sýningu	 um	 efni	 sem	 er	 sjaldan	 miðlað	 í	

sýningarformi.	Á	meðan	á	ferlinu	stóð	sat	ég	oft	uppi	með	bakþanka	í	lok	dags	og	ýmsar	

spurningar	 sóttu	 á	 mig,	 eins	 og	 til	 dæmis	 hvernig	 miðlar	 maður	 efni	 sem	 fjallar	 um	

eyðileggingarafl,	 sársauka	og	hrylling.	En	 í	 rauninni	 var	það	ekki	hryllingurinn	 sem	dró	

mig	að	efninu	heldur	frekar	endurfæðing	þeirra	sem	hafa	lifað	af	alvarleg	slys	og	náð	að	

koma	 undir	 sig	 fótunum	 á	 nýjan	 leik	 þrátt	 fyrir	miklar	 skerðingar.	 Þennan	mikla	 kraft	

viðmælenda	minna	 langaði	mig	að	miðla	áfram	vegna	þess	að	ég	var	sannfærð	um	að	

þessum	sögum	þyrfti	að	gera	betur	skil,	og	með	öðrum	hætti	en	að	vera	eingöngu	birtar	

í	æsifréttastíl	í	fjölmiðlum	eða	í	formi	kaldra	staðreynda	eins	og	í	lögregluskýrslum.	Mig	

langaði	 að	bjóða	einstaklingum	 í	bataferli	 að	 spegla	 sig	 í	 þroskasögum	annarra	 í	 þeim	
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tilgangi	að	öðlast	betri	skilning	á	sínu	eigin	lífi	og	á	lífinu	almennt,	og	þeim	möguleikum	

sem	lífið	hefur	ennþá	að	bjóða.	

	 Eftir	 að	ég	 fékk	 grænt	 ljós	 frá	hjúkrunarfræðingnum	Aðalbjörgu	 S.	Helgadóttur	

árið	 2016	 að	 ég	 gæti	 haldið	 sýningu	 á	 Heilsustofnun	 Náttúrulækningafélags	 Íslands	

(heilsuhælinu	í	Hveragerði)	fékk	verkefnið	á	sig	nýja	mynd.	Sýningin	fékk	meira	hagnýtt	

gildi	 meðal	 annars	 vegna	 þess	 að	 hún	 gæti	 mögulega	 nýst	 dvalargestum	 í	 bataferli	

þeirra.	 Að	 sumu	 leyti	 fannst	 mér	 sýningin	 fá	 æðri	 tilgang	 með	 því	 að	 vera	 á	

heilsustofnun	frekar	en	í	hefðbundnum	listasal,	vegna	þess	að	þar	dvelur	fólk	sem	þarf	

ef	til	vill	meira	á	þessum	sögum	að	halda	en	einhver	annar	hópur.	Þannig	má	segja	að	

sýningarrýmið	 og	 sýningin	 hafi	 haft	 gagnkvæm	 áhrif	 í	 að	 móta	 hvort	 annað.	 Meðal	

annars	vegna	þess	að	húsnæðið	gaf	 skýrari	mynd	af	markhópi	 sýningarinnar	 (sjá	kafla	

4.5	Áhorfendur	og	hlutverk	þeirra).	Auk	þess	hjálpaði	sýningarstaðurinn	til	við	að	móta	

áherslur,	 þróun	 og	markmið	 verkefnisins.	 Í	 stuttu	máli	 er	 óhætt	 að	 segja	 að	 húsnæði	

sýningarinnar	varpaði	nýju	ljósi	á	hugmyndafræði	verkefnisins	og	gerði	það	skýrara.		

	 Eftir	 að	 ég	 hitti	markaðsstjóra	 heilsuhælisins,	 Inga	 Þór	 Jónsson,	 vorið	 2017	 og	

hann	sýndi	mér	hvaða	sýningarstaðir	kæmu	til	greina	á	hælinu,	áttaði	ég	mig	á	því	að	

það	yrði	allt	öðruvísi	að	sýna	 í	þessu	húsi	en	 í	hefðbundnum	 listasal	 sem	er	hannaður	

með	það	fyrir	augum	að	vera	sýningarsalur	(sjá	myndir	1	og	2	í	viðauka	2).	Eftir	fundinn	

velti	ég	því	talsvert	fyrir	mér	hvernig	maður	sýnir	verkefni	á	kaffistofu	á	heilsuhæli	þar	

sem	 fólkið	er	hugsanlega	ekkert	áhugasamt	um	sýningar	og	kærir	 sig	ekki	um	að	vera	

truflað.	 Eftir	 reynslu	 mína	 af	 undirbúningi	 minna	 eigin	 myndlistarsýninga	 þekkti	 ég	

mikilvægi	þess	að	skoða	rýmið	vandlega.	Þess	vegna	gerði	ég	mér	nokkrar	ferðir	til	þess	

að	mæla	rýmið,	ljósmynda	það	og	taka	það	inn	með	líkamanum.	Eins	og	kom	fram	í	kafla	

4.2,	 Þróun	 safna	 og	 sýninga,	 er	 stór	 hluti	 af	 sýningarundirbúningnum	 fólginn	 í	 því	 að	

skynja	 rýmið	 sem	 maður	 er	 að	 fara	 að	 sýna	 í,	 ekki	 síst	 þegar	 maður	 setur	 upp	

innsetningu	eins	og	 í	mínu	tilfelli.	Alveg	 frá	upphafi	 ferlisins	vissi	ég	að	mig	 langaði	að	

gera	 sýningu	 sem	 vann	 með	 rýminu	 en	 ekki	 á	 móti	 því.	 Með	 því	 á	 ég	 við	 að	

stærðarhlutföll	og	sýningarinnréttingar	séu	hannaðar	í	samræmi	við	rýmið	og	að	allt	sé	

hugsað	út	frá	því	að	verða	sýnt	á	þessum	stað	frekar	en	annars	staðar.		

	 Þegar	 húsnæðismálin	 voru	 komin	 á	 hreint	 fór	 ég	 að	 velta	 fyrir	 mér	 ýmsum	

mögulegum	 uppsetningum	 og	 sýningarmiðlunum.	 Í	 fyrstu	 fannst	 mér	 þessi	 rými	 sem	

stóðu	til	boða	á	hælinu	hefta	mig.	Til	að	byrja	með	sá	ég	það	sem	ókost	að	sýningin	færi	
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á	milli	sala,	því	mér	fannst	það	eyðileggja	flæðið.	En	svo	 leit	ég	á	það	sem	áskorun	og	

fannst	það	spennandi	að	láta	tvö	rými	virka	sem	heild.	Að	sumu	leyti	fannst	mér	það	á	

sinn	hátt	spennandi	áskorun	að	vinna	með	rými	sem	var	ekki	hefðbundið	sýningarrými.	

Ástæðan	 var	 sú	 að	 mér	 fannst	 sérkenni	 og	 karakter	 staðarins	 geta	 kallað	 fram	

skemmtilegar	lausnir	og	jafnvel	komið	skemmtilega	á	óvart.	Á	endanum	ákvað	ég	líka	að	

hafa	ólíkt	þema	í	hverjum	sal	fyrir	sig.	Salirnir	urðu	þannig	eins	og	aðskildir	kaflar	í	bók	

sem	sýndu	mismunandi	 sjónarhorn	á	 sama	efnið	og	endurspeglar	þannig	 reynsluna	af	

því	að	lenda	í	áfalli	að	því	leyti	að	þá	verða	til	tveir	mismunandi	heimar,	þ.e.	fyrir	og	eftir	

slysið.	Ég	tel	að	þessi	tvö	rými	hafi	einnig	náð	að	mynda	ákveðið	uppbrot	á	sýningunni	

og	hafi	gefið	hvort	sína	myndina	af	slysi	og	bataferli	viðmælenda	minna.		

	 Í	 undirbúningsferlinu	 velti	 ég	 því	 fyrir	mér	 hvernig	 ég	 gæti	 skapað	 sem	mesta	

dýpt	 í	 sýningarrýminu,	 gefið	 mismunandi	 sjónarhorn	 á	 ólíka	 reynslu	 og	 látið	

slysasögurnar	skapa	samtal	sín	á	milli.	Ég	taldi	að	mismunandi	miðlar	myndu	veita	ólíka	

sýn	á	reynslu	viðmælendanna:	hvort	sem	það	voru	hljóðbrot,	textabrot,	ljósmyndir	eða	

persónulegir	hlutir.	Sýningin	varð	því	á	endanum	samsett	úr	ólíkum	miðlum	og	þáttum,	

því	 ég	 taldi	 að	 þannig	 væri	 líklegt	 að	 flestir	 gestanna	 gætu	 speglað	 sig	 í	 einhverjum	

þeirra.	Mér	var	það	einnig	hugleikið	að	 skapa	 rétt	andrúmsloft	 í	 sýningarsalnum.	Þess	

vegna	studdist	ég	við	nálgun	sviðslistafræðinnar	þegar	ég	breytti	rýminu	í	einhverskonar	

leikmynd	(sjá	kafla	1.5	Sviðslistafræði).	Ég	vildi	að	hughrifin	yrðu	svipuð	eins	og	að	ganga	

í	 gegnum	 mannmergð	 í	 borg	 þar	 sem	 lyktin,	 litirnir	 og	 aðrar	 skynjanir	 breytast	

stöðugt.203		

 

5.2 Framkvæmd	

Þegar	maður	undirbýr	sýningu	eins	og	mína	sem	byggir	á	sögum	er	mikilvægt	að	skoða	

hvernig	hægt	er	að	raungera	sögurnar	og	miðla	þeim	þannig	að	áhorfendur	fái	hlutdeild	

í	reynslu	þess	sem	segir	frá.	Því	er	vert	að	spyrja	sig	hvernig	fólki	líður	sem	áheyrendum	í	

annarra	manna	 sögum.	 Þess	 vegna	 fellur	 það	 í	 hlut	 sýningarstjórans	 að	 vanda	 vel	 til	

uppsetningarinnar	 svo	 að	 sýningin	 verði	 sem	 aðgengilegust	 og	 áhrifaríkust	 fyrir	

móttakandann.	

																																																								
203	 Frank	 den	 Oudsten.	 Space,	 Time,	 Narrative:	 The	 Exhibition	 as	 Post-	 Spectacular	 Stage	 (Farnham,	
Surrey,	England:	Ashgate,	2011),	bls.	131.	
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	 Verkefnið	tók	sinn	tíma	eins	og	áður	hefur	komið	fram.	Fyrst	strandaði	það	á	því	

að	mig	vantaði	sýningarsal,	en	þegar	það	var	komið	á	hreint	gat	ég	 farið	að	sækja	um	

styrki.	 Það	 kom	 sér	 mjög	 vel	 fyrir	 verkefnið	 að	 ég	 fékk	 styrk	 frá	 Uppbyggingarsjóði	

Suðurlands	 í	 apríl	 2017.	 Það	 gerði	 að	 verkum	 að	 ég	 gat	 látið	 sýninguna	 verða	 að	

veruleika.	En	það	var	ekki	einungis	skortur	á	fjármagni	sem	gerði	framkvæmdina	þunga	

og	erfiða,	heldur	einnig	andlegi	þátturinn,	þ.e.	 að	 taka	öll	 viðtölin.	Allir	 sem	þekkja	 til	

eigindlegra	aðferða	vita	að	það	er	seinvirk	aðferð	sem	krefst	mikillar	vandvirkni	og	natni	

(sjá	 kafla	 3.1	 Rannsóknaraðferðin).	 Þegar	 sýning	 byggir	 á	 því	 að	 safna	 gögnum	 frá	

mörgum	einstaklingum	gerir	það	verkefnið	til	að	byrja	með	mjög	opið	og	spennandi,	en	

á	sama	tíma	einnig	seinvirkt	og	tímafrekt.	Vinnustundir	við	gerð	þessarar	sýningar	hafa	

því	verið	ófáar,	en	ég	var	tilbúin	að	leggja	þetta	á	mig	því	ég	sá	fljótt	á	viðtölunum	að	ég	

væri	með	gríðarlega	gott	efni	í	höndunum.	Trú	mín	á	efnið	nýttist	mér	sem	drifkraftur	og	

lét	mig	halda	áfram	þrátt	fyrir	að	á	móti	hafi	blásið.		

	 Þegar	kemur	að	því	að	framkvæma	flókið	verkefni	sem	var	lengi	á	hugmyndastigi	

eru	 ýmis	 önnur	 ljón	 í	 veginum.	 Meðal	 annars	 hefur	 þurft	 að	 breyta	 fyrirhuguðum	

opnunardegi	 sýningarinnar	 tvisvar.	 Í	 fyrsta	 skiptið	þurfti	 ég	 að	 fresta	opnuninni	 vegna	

þess	að	ég	þurfti	 lengri	 tíma	við	gerð	 sýningarinnar	og	 í	 annað	skiptið	þurfti	 að	 fresta	

henni	vegna	framkvæmda	á	heilsuhælinu.	Eflaust	var	það	þó	allt	til	bóta	vegna	þess	að	

ég	var	ekki	ennþá	búin	að	ná	almennilega	utan	um	efnið.	Ég	var	 til	dæmis	ekki	ennþá	

búin	 að	 afrita	 öll	 viðtölin,	 sem	 voru	 gögnin	 sem	 lágu	 öllu	 til	 grundvallar.	 Augljóslega	

hefði	 ég	 getað	 verið	 með	 færri	 viðtöl	 en	 þá	 óttaðist	 ég	 að	 ná	 ekki	 þeim	

endurtekningaráhrifum	 í	 sýningarsalnum	 sem	 ég	 stefndi	 að.	 Tilgangurinn	 með	 þessu	

magni	af	sögum	var	að	sýna	fram	á	að	þessi	tegund	af	sögum	hefði	ákveðna	formgerð	og	

minni	sem	eru	hluti	af	menningunni.	Magnið	var	auk	þess	mikilvægt	á	sýningunni	sem	

ég	var	með	í	bígerð,	því	það	skapaði	margradda	rými.	Að	sama	skapi	leit	ég	á	verkefnið	

sem	einskonar	nútíma	þjóðsagnasöfnun.	Til	þess	að	ná	því	markmiði	þurfti	ég	að	safna	

talsvert	mörgum	slysasögum.	

	 Stór	 hluti	 af	 undirbúningi	 sýningarinnar	 fólst	 í	 því	 að	 handleika	 viðtölin.	 Þegar	

maður	 hefur	 safnað	 svona	 miklu	 efni	 getur	 það	 reynst	 þrautin	 þyngri	 að	 taka	 upp	

skurðarhnífinn,	 enda	 tók	 það	margar	 vikur	 að	 sjóða	 efnið	 niður	 í	 kjarnyrtar	 frásagnir	

hvers	viðmælenda	svo	hún	væri	um	ein	blaðsíða	að	lengd.	Allan	tímann	hafði	ég	það	að	

leiðarljósi	að	láta	allar	raddirnar	heyrast	í	sýningarrýminu	og	gera	sögu	viðmælendanna	
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eins	góð	skil	og	ég	mögulega	gæti.	Sömuleiðis	reyndi	ég	að	passa	uppá	að	staldra	ekki	

við	hryllinginn	þegar	brotin	voru	valin,	heldur	að	leggja	áherslu	á	hið	nýja	líf	sem	fólkið	

skapaði	sér	eftir	slysið.	Á	meðan	ég	var	 í	klippiherberginu	fannst	mér	ég	vera	að	skera	

niður	risastórar	sögur	í	smásögur	eða	örsögur.	Ég	hafði	það	þó	ávallt	á	bak	við	eyrað	á	

meðan	 ég	 vann	 úr	 gögnunum	 að	 setja	 mig	 í	 spor	 viðtakandans	 og	 hugleiða	 hvaða	

frásagnir	væru	uppbyggilegar	og	styrkjandi.	Sömuleiðis	var	mér	annt	um	að	áhorfendur	

gætu	tengt	við	sögurnar	og	að	þær	næðu	athygli	þeirra.	Meðal	annars	 til	að	auðvelda	

gestum	að	komast	inn	í	efnið	ákvað	ég	einnig	að	leggja	mikla	vinnu	í	gerð	sýningarskrár,	

því	að	góð	sýningarskrá	er	 lykillinn	að	því	að	skilja	það	sem	er	verið	að	sýna.	Ég	eyddi	

miklum	 tíma	 í	 að	 vinna	 sýningartextann	þar	 sem	ég	 reyndi	 að	 gera	 grein	 fyrir	 efninu,	

fræðunum	sem	ég	studdist	við	og	eigin	hugleiðingum	og	greiningum.	

	 Ég	 sá	 fljótt	 að	 ég	 þyrfti	 utanaðkomandi	 hjálp	 við	 ákveðna	 verkþætti.	 Það	 að	

viðurkenna	 eigin	 takmarkanir	 og	 tímamörk	 verkefnisins	 held	 ég	 að	 hafi	 verið	 besta	

ákvörðunin	 sem	ég	 tók	 í	 sýningarundirbúningnum.	Það	var	mikill	 fengur	að	 fá	grafíska	

hönnuðinn	Eyjólf	Jónsson	til	liðs	við	mig.	Eftir	komu	hans	inn	í	verkefnið	fóru	góðir	hlutir	

að	 gerast	 í	 sýningarundirbúningsferlinu.	 Ég	útskýrði	 verkefnið	 lauslega	 fyrir	 honum	og	

við	 byrjuðum	 á	 því	 að	 vinna	 sýningarskránna	 (sjá	 viðauka	 1).	 Á	 fyrstu	 opnunni	 var	

sýningartexti	með	hugleiðingum	mínum	um	verkefnið.	Á	næstu	opnum	mátti	finna	brot	

úr	viðtölum	og	myndir	af	hlutum	sem	viðmælendurnir	tengdu	við	slysið	og	bataferlið.	Til	

að	gera	uppsetningarvinnuna	sem	auðveldasta	teiknaði	ég	allt	upp	og	sendi	Eyjólfi.	Þessi	

leið	reyndist	mjög	vel	og	að	mörgu	leyti	fannst	mér	þetta	einn	skemmtilegasti	hlutinn	af	

ferlinu,	því	hann	fólst	í	því	að	vera	listakona	og	búa	eitthvað	til.	

	 Þegar	ég	hannaði	 sýningarskránna	hugsaði	ég	 síðurnar	 sem	opnur	 sem	áttu	að	

mynda	 flæði	 sín	 á	 milli.	 Auk	 þess	 fannst	 mér	 að	 myndbygging	 myndanna	 þyrfti	 að	

endurspegla	 innihald	 þeirra.	 Þannig	 lét	 ég	 stíl	 og	 innihald	myndanna	 vinna	 saman.	 Til	

dæmis	 ákvað	 ég	 að	hafa	 endurtekningu	 í	myndbyggingunni	 við	 brotið	 úr	 viðtalinu	 við	

Nóa	þar	sem	hann	 lýsir	þráhyggju	sinni	gagnvart	appelsínum	(sjá	mynd	8	 í	viðauka	2).	

Myndbyggingin	á	opnunum	átti	þannig	að	undirstrika	það	sem	sagt	var.	Það	sama	notaði	

ég	í	uppsetningunni	við	viðtalsbrot	Ara,	en	þar	sýndi	ég	helling	af	flöskum	við	hliðina	á	

sögunni	 hans.	 Ég	 vildi	 nefnilega	 að	 magnið	 myndi	 endurspegla	 þá	 óhóflegu	 drykkju	

ávaxtadrykkja	sem	hann	talar	um	í	textanum.	
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	 Þegar	ég	var	komin	með	sýningarskránna	og	plakatið	fyrir	sýninguna	í	hendurnar	

fylltist	 ég	 ákveðnu	 öryggi	 gagnvart	 efninu.	 Það	 var	 viss	 léttir	 að	 sjá	 að	 textinn	 og	

myndirnar	unnu	svona	vel	saman.	Ég	var	sérstaklega	glöð	að	myndirnar	voru	ekki	eins	

og	skraut	heldur	sögðu	eitthvað	annað	en	textinn.	Eftir	að	hafa	lokið	þessum	verkþætti	

fylltist	ég	aftur	almennri	 trú	á	verkefnið,	 sem	ég	hafði	 reyndar	 lengi	verið	dálítið	efins	

um.	En	um	leið	og	ég	sá	að	sjónrænan	sem	ég	var	að	vinna	með	virkaði	fylltist	ég	aftur	

ákafa	fyrir	verkefninu.	

	

5.3 Sýningin		

Eins	og	David	Dean	sagði	þá	flakkar	maður	fram	og	til	baka	í	sýningarferlinu	(sjá	kafla	4.4	

Undirbúningsferli	sýninga).	Það	á	vel	við	hér	því	ég	var	stöðugt	að	flakka	á	milli	verkferla.	

Réttara	sagt	var	ég	að	vinna	með	textana	sem	áttu	að	vera	á	sýningunni	samhliða	öðru	á	

meðan	allur	undirbúningur	sýningarinnar	stóð	yfir.	Til	dæmis	prentaði	ég	út	sögu	allra	

viðmælenda	 minna	 og	 hengdi	 upp	 í	 stofunni	 heima	 hjá	 mér	 til	 þess	 að	 líkja	 eftir	

sýningarsalnum.	Þessi	leið	nýttist	vel	því	þá	gat	ég	séð	hversu	mikið	textamagn	ég	gæti	

verið	með,	hvað	myndi	virka	og	hvað	ekki.	Eins	og	ég	hef	áður	sagt	þá	var	það	samt	mikil	

áskorun	að	skera	niður	sögurnar.	Nauðsynlegt	var	að	það	kæmi	ennþá	fram	hverskonar	

slys	væri	um	að	ræða	sem	og	afleiðingar	slyssins	og	helst	að	textinn	gerði	einnig	grein	

fyrir	batanum.	Ég	vildi	nefnilega	að	upplifun	gesta	væri	eins	og	þeir	væru	að	lesa	örsögu	

eða	smásögu	sem	þeir	myndu	samt	skynja	að	væri	hluti	af	miklu	stærri	heild.	Þegar	ég	

vann	þennan	verkþátt	var	ljóst	að	það	nýttist	vel	að	hafa	tekið	svona	löng	viðtöl	því	ég	

hafði	gríðarlegt	magn	texta	til	þess	að	vinna	með.	Mér	varð	fljótlega	ljóst	að	ég	gæti	ekki	

haft	allt	orðrétt	upp	eftir	viðmælendum	mínum	á	sýningunni	eins	og	ég	hafði	ætlað	mér.	

Sú	aðferð	virkar	ekki	 fyrir	 texta	 sem	á	að	vera	á	 sýningu	því	hikorð	og	útúrdúrar	gera	

texta	mjög	óaðgengilega,	sundurlausa	og	erfiða	fyrir	viðtakandann	að	innbyrða.		 	

	 Ég	hélt	mig	einnig	við	það	að	nafngreina	ekki	viðmælendur	mína,	þó	að	flestum	

hafi	verið	alveg	sama	hvort	þeir	væru	nafngreindir	(sjá	kafla	3.2	Siðferðisleg	álitamál).	Sú	

ákvörðun	var	tekin	á	þeim	forsendum	að	ég	vildi	fá	fólk	til	að	losna	úr	því	litla	samfélagi	

sem	einkennir	Ísland	þar	sem	fólk	er	stöðugt	að	rekja	sögur	til	ákveðinna	persóna	í	stað	

þess	 að	 hugsa	 um	 merkingu	 og	 skilaboð	 þeirra.	 Að	 vísu	 er	 ein	 portrettmynd	 af	

viðmælandanum	Nóa	 sem	 sýnir	 augljóslega	hver	þetta	er,	 en	hún	 var	 vitaskuld	notuð	
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með	 hans	 samþykki.	 Þar	 sem	 slys	 hans	 var	 afar	 sértækt	 og	 hafði	 þegar	 fengið	 mikla	

umfjöllun	 var	 ljóst	 frá	 upphafi	 að	 hann	 yrði	 áberandi	 í	 sýningarsalnum.	 Ég	 tel	 þó	 að	

sýnileiki	hans	hafi	reyndar	haft	góð	áhrif	á	sýninguna	því	hann	hleypti	áhorfendum	mjög	

nálægt	sér	og	deildi	reynslu	sinni	á	opinskáan	hátt	svo	það	er	erfitt	að	vera	ósnortinn.	

Hins	vegar	lít	ég	ekki	á	það	sem	neinn	feluleik	þó	ég	birti	ekki	nöfn	viðmælenda	heldur	

er	 það	 ákveðin	 útfærsluleið	 við	 sýningargerðina.	 Ég	 vildi	 að	 sögurnar	 stæðu	 fyrir	 það	

sammannlega	 og	 ég	 held	 að	 það	 hafi	 tekist,	 því	 margt	 sem	 kemur	 fram	 í	 sögunum	

einkennir	 ekki	 eingöngu	 þá	 sem	 hafa	 lent	 í	 alvarlegu	 slysi	 heldur	 tengist	 einnig	

spurningunni	hvað	það	þýðir	að	vera	manneskja	í	þessum	heimi.		

	 Eins	og	áður	sagði	var	 sýningarundirbúningurinn	og	 framkvæmdin	ekki	 línulaga	

ferli	 heldur	 stöðugt	 flakk	 á	 milli	 verkþátta.	 Þó	 maður	 sé	 búinn	 að	 ákveða	 ýmislegt	

breytist	margt	 í	 framkvæmdinni	 (sjá	 kafla	 4.4	Undirbúningsferli	 sýninga).	 Að	 vinna	 að	

sýningu	er	að	sumu	 leyti	eins	og	að	ganga	 í	myrki	en	komast	svo	hægt	og	rólega	 inn	 í	

ljósið,	og	á	endanum	siturðu	uppi	með	einhverja	heildarmynd.	

	 Ég	ákvað	að	skipta	textunum	á	milli	sýningarsala	eftir	þeim	áherslum	sem	koma	

fram	í	þeim.	Á	ganginum	sem	nefnist	Perluströnd	hafði	ég	17	sýningartexta	á	veggjunum	

og	tvö	langborð	á	móti	hvort	öðru.	Fyrir	ofan	annað	borðið	voru	átta	textar	og	níu	yfir	

hinu.	 Textinn	 sem	 fylgdi	 hverju	 slysi	 var	 ein	 blaðsíða	 að	 lengd	 og	 fyrir	 neðan	 hann	 á	

langborðinu	kom	ég	fyrir	einum	eða	fleiri	hlutum	sem	tengdust	slysinu	eða	bataferlinu.		

	 Ég	 fékk	að	nota	vinnustofu	móður	minnar	 til	þess	að	mála	krossviðarspýturnar	

sem	 húsasmiðurinn	 og	 bróðir	minn	 Guðmundur	 Bjarkason	 skar	 niður	 fyrir	mig.	 Þegar	

málningarvinnunni	 (sjá	 mynd	 4	 í	 viðauka	 2)	 var	 lokið	 þurfti	 ég	 að	 koma	 spýtunum	 á	

staðinn	 og	 fékk	 lánaða	 kerru	 til	 verksins.	 Síðan	 tók	 við	 vinnan	 við	 að	 setja	 stöplana	

saman.	Guðmundur	bróðir	og	Jónas	vinur	hans	sem	er	líka	smiður	sáu	um	það	(sjá	mynd	

5	í	viðauka	2).	Ég	fylltist	ákveðnum	innblæstri	við	að	fylgjast	með	þeim	vinna	því	ég	var	

afar	spennt	að	sjá	útkomuna.	Það	féll	svo	í	minn	hlut	að	sparsla	skilin	og	mála	eftir	að	

þeir	yfirgáfu	svæðið.	Þegar	 langborðin	voru	tilbúin	hafði	orkan	 í	 rýminu	gjörbreyst	 (sjá	

mynd	6	í	viðauka	2).	

	 Mér	 leið	 að	 vissu	 leyti	 eins	 og	 ég	 væri	 að	 teikna	 þegar	 ég	 raðaði	 hlutunum	 á	

langborðið,	því	að	fyrsta	spurning	teiknarans	þegar	hann	byrjar	er	um	það	hvernig	hann	

ætlar	 að	 raða	 öllu	 á	 blaðið.	 Líkt	 og	 þegar	 ég	 hannaði	 sýningarskrána	 var	 mér	 einnig	

umhugað	um	flæði	og	línur	nú	þegar	ég	raðaði	hlutum	í	sýningarrýmið.	Ég	ákvað	í	þessu	
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tilviki	að	láta	muni	frá	ólíkum	viðmælendum	snertast,	eins	og	til	dæmis	að	láta	steinana	

fara	yfir	á	 ljósmynd	sem	tengdist	öðru	viðtali.	Þetta	gerði	ég	vegna	þess	að	ég	vildi	að	

hlutirnir	og	sögur	viðmælendanna	myndu	skarast	og	mynda	tengsl	sín	á	milli.	Til	að	ná	

því	raðaði	ég	hlutunum	ekki	alltaf	í	beinni	línu	heldur	braut	upp	línur,	vann	með	skálínur	

og	fleira	(sjá	myndir	8	og	9	í	viðauka	2).	Ég	verð	að	viðurkenna	að	mér	fannst	magnað	að	

sjá	hlutina	loksins	saman	nokkrum	dögum	fyrir	sýningaropnunina.	Ég	hafði	teiknað	þetta	

upp	þúsund	sinnum	í	skissubókina	mína	og	nú	var	það	beint	 fyrir	 framan	mig.	Það	var	

líka	sigur	að	ná	að	koma	öllum	hlutunum	í	hús,	vegna	þess	að	ég	þurfti	að	hafa	reglulega	

mikið	fyrir	því	að	komast	yfir	suma	þeirra	(sjá	mynd	7	í	viðauka	2).	

	 Á	 þessum	 hluta	 sýningarinnar,	 þ.e.a.s.	 öðrum	megin	 við	 ganginn,	 vildi	 ég	 gefa	

gestum	 ítarlega	 innsýn	 í	 sögu	 viðmælenda	minna	 (sjá	myndir	 8	og	9	 í	 viðauka	2).	Um	

tíma	óttaðist	ég	að	textamagnið	væri	of	mikið	fyrir	sýningu.	En	þegar	ég	hugsaði	til	þess	

að	sumir	dvalargestir	myndu	ef	til	vill	skoða	sýninguna	í	hlutum	á	nokkurra	daga	tímabili	

fannst	mér	í	 lagi	að	hafa	svona	mikið	textamagn.	Auk	þess	voru	textarnir	„talmál“	sem	

er	auðveldara	aflestrar	en	ritmál	og	sögurnar	voru	að	mínu	mati	grípandi.		

	 Í	hinu	rýminu	hafði	ég	komið	fyrir	plakati	kvikmyndarinnar	Titanic	með	mynd	af	

Kate	Winslet	og	Leonardo	DiCaprio.	Við	hlið	plakatsins	mátti	 svo	 lesa	brot	úr	viðtalinu	

við	Nóa	sem	minnist	þess	að	hjartað	sló	hraðar	í	hvert	skipti	þegar	hann	heyrði	lagið	úr	

kvikmyndinni	 á	 meðan	 hann	 var	 á	 gjörgæslu.	 Þar	 við	 hliðina	 á	 mátti	 svo	 sjá	

portrettljósmynd	sem	Brynjar	Snær	Þrastarson	tók	af	Nóa	(sjá	mynd	20	í	viðauka	2).	Þá	

mátti	 sjá	 á	 veggnum	 á	 móti	 hvernig	 daglegt	 líf	 hælisins	 mótaði	 sýninguna,	 því	 ýmsir	

hlutir	þurftu	að	vera	þar	áfram	þrátt	 fyrir	að	ég	setti	upp	mína	sýningu:	skór	 í	hillu	og	

skóhlífar	í	tunnu	og	auk	þess	borð	og	stólar	og	neyðarsími	(sjá	mynd	21	í	viðauka	2).	Mér	

fannst	skemmtilegt	að	láta	mína	sýningu	skarast	við	heim	hælisins	sem	var	þar	áður.	Ég	

held	að	það	geri	sýninguna	líka	aðgengilegri	og	heimilislegri.	Kannski	hefur	það	þau	áhrif	

að	dvalargestum	hælisins	finnist	hún	þá	vera	meira	hluti	af	þeirra	heimi	heldur	en	ef	ég	

hefði	tekið	allt	dótið	sem	var	þar	áður	út	úr	rýminu.	

	 Þarna	 kom	 ég	 fyrir	 hljóðverki,	 sem	 var	 stór	 hvít	 kúla	 ofaná	 stalli	 með	 þremur	

hlustunarpípum	útúr.	Það	má	segja	að	hljóðverkið	hafi	verið	sá	þráður	sem	ég	elti	úr	BA	

náminu	 mínu	 í	 myndlist	 við	 Listaháskóla	 Íslands	 og	 ég	 ákvað	 að	 vinna	 með	 áfram	 í	

þjóðfræðinni.	 Innan	 úr	 kúlunni,	 þ.e.a.s.	 í	 heyrnartólunum	 sem	 tengdust	

hlustunarpípunum,	mátti	heyra	raddir	segja	frá	slysinu	sínu	og	öðru	í	tengslum	við	það	
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eins	og	breyttum	þankagangi,	lífsvilja	og	því	ótrúlega	kraftaverki	að	viðkomandi	hafi	lifað	

af	 slysið.	 Stór	 þáttur	 af	 lækningu	 sjúklings	 er	 að	 hlustað	 sé	 á	 hann	 þegar	 hann	 segir	

veikindasögu	sína.	Að	sumu	leyti	lít	ég	svo	á	að	þetta	verk	vísi	í	þá	myndlíkingu	að	saga	

sjúklingsins	 sé	 hjarta	 hans	 og	 að	 sýningargesturinn	 sem	 hlustar	 á	 sögurnar	 úr	

hlustunarpípum	sé	eins	og	 læknir	sem	hlustar	á	hjartslátt	sjúklings	(sjá	mynd	í	viðauka	

2).	

	 Það	 tók	mig	 rúmlega	mánuð	að	búa	 til	 kúluna.	 Ég	 var	 lánsöm	að	 fá	aðstoð	 frá	

söðlasmiðnum	 Jósavin	 Helgasyni	 við	 gerð	 kúlunnar,	 þar	 sem	 hann	 gaf	 mér	 ýmsar	

efnislegar	 og	 tæknilegar	 ráðleggingar	 við	 gerð	 hennar.	 Ég	 notaði	 óléttuboltann	 minn	

sem	mót	og	vafði	á	hann	gifsgrisjum.	Það	kann	að	hljóma	fremur	kostulega	þar	sem	ég	

var	við	það	að	fara	henda	þessum	jógabolta	sem	bjargaði	mér	 í	 fæðingunni.	Ég	notaði	

hann	meðal	 annars	 til	 að	 lina	 hríðarnar	mínar	með	 því	 að	 hoppa	 ofan	 á	 honum	 eða	

rugga	mér.	Eins	og	ég	hef	fjallað	um	í	þessari	skýrslu	öðlast	hlutir	oft	nýtt	hlutverk.	Ég	

þurfti	að	 fara	ótal	umferðir	 til	þess	að	þekja	kúluna.	Síðan	þurfti	að	 láta	hana	þorna	á	

milli.	Auk	þess	fór	ómæld	vinna	í	það	að	pússa	hana	til	þess	að	hafa	hana	sem	jafnasta,	

því	það	hefði	verið	auðvelt	að	missa	svona	stóran	hlut	úr	höndunum	á	sér	og	enda	með	

ójafna	og	aflagaða	kúlu.	Þegar	ég	hafði	lokið	að	mestu	leyti	við	að	búa	til	kúluna	gerði	ég	

gat	á	hana	til	þess	að	ég	gæti	komið	fyrir	tæki	til	að	spila	hljóð	inni	í	henni.	Ég	skar	þá	gat	

á	óléttuboltann	sem	hafði	 lokið	hlutverki	sínu	og	dró	hann	út	úr	kúlunni	 (sjá	mynd	3	 í	

viðauka	2).	Að	hluta	 til	 valdi	 ég	þetta	 form	 fyrir	 skúlptúrinn	vegna	þess	 að	mér	 finnst	

bæði	kúla	og	hringur	vísa	í	einhverskonar	óendanleika	og	endurfæðingu.	Ég	vildi	að	form	

skúlptúrsins	 myndi	 vísa	 í	 það	 að	 sögurnar	 væru	 einskonar	 heimsmynd	 viðmælenda	

minna,	sem	aðrir	gætu	fengið	hlutdeild	í	með	því	að	gefa	sér	tíma	til	að	hlusta,	en	mér	

fannst	mikilvægt	að	gestir	gætu	ekki	bara	lesið	sögurnar	á	sýningunni	heldur	líka	heyrt	

raddir	viðmælendanna.		

	 Auk	 þess	 vildi	 ég	 opna	 fyrir	 einhverskonar	 gagnvirkt	 samtal	 á	 þessum	 hluta	

sýningarinnar	með	 því	 að	 gera	 gestunum	 kleyft	 að	 deila	 sögu	 sinni	með	 því	 að	 skrifa	

hana	niður	og	hengja	upp	á	korktöfluna	sem	ég	setti	niður	við	hliðina	á	neyðarsímanum.	

Það	yljaði	mér	um	hjartarætur	að	sjá	að	sumir	nýttu	sér	þennan	þátt	sýningarinnar,	því	

það	getur	verið	vandasamt	að	ná	fram	gagnvirkni	á	sýningu.	Að	sumu	leyti	 fannst	mér	

líka	mikilvægt	að	á	þessari	sýningu	væri	ekki	of	mikið	um	handverk	mitt	heldur	að	það	
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væri	hlutverk	mitt	sem	sýningarstjóra	að	vera	meira	eins	og	þjónn	sem	þú	finnur	aldrei	

fyrir.	Mig	langaði	að	hafa	mig	í	bakgrunni	en	viðmælendur	mína	í	forgrunni.		

	 Það	tók	sinn	tíma	að	raða	upp	sýningunni.	Ég	hélt	að	það	myndi	einungis	taka	tvö	

kvöld	í	vikunni	fyrir	sýningaropnunina	að	setja	hana	upp,	en	það	var	langt	frá	því	að	vera	

raunin.	Röðun	og	uppsetning	skiptir	sköpum	í	lestri	og	upplifun	sýningargestsins	svo	það	

má	segja	að	uppsetning	 sé	 í	 raun	einn	mikilvægasti	hlutinn	af	 sýningarferlinu.	En	 sem	

betur	fer	hef	ég	gott	fólk	í	kringum	mig	sem	var	tilbúið	að	hjálpa	mér.	

	 Hinn	 salurinn	 sem	ég	 var	með	 til	 umráða	 var	 hugsaður	 allt	 öðruvísi.	 Ég	 brúaði	

bilið	á	milli	hans	(kaffiteríunnar	og	Perlugangs)	með	því	að	hafa	ljósmyndir	og	viðtalsbrot	

á	ganginum	(sjá	myndir	22	og	23	í	viðauka	2).	Myndirnar	þar	taldi	ég	afar	mikilvægar	til	

þess	að	tengja	saman	sýninguna	og	minnka	skilin	á	milli	salanna.	En	salurinn	í	Kringlunni	

átti	að	virka	sem	mótvægi	og	vera	léttari	salur.	Rýmið	var	bæði	bjartara	og	orðin	sem	ég	

hengdi	upp	þar	innan	í	gluggana	hverfðust	í	kringum	orð	eins	og	þakklæti,	lærdóm,	sátt,	

auðmýkt,	 húmor	 og	 það	 að	 sleppa	 takinu.	 Þegar	 ég	 vann	 með	 grafíska	 hönnuðinum	

ákvað	ég	að	 í	 þessum	sal	 yrðu	aðeins	 grípandi	 setningar.	 Ég	 valdi	 þannig	 tólf	 gullkorn	

sem	viðmælendur	mínir	höfðu	sagt	og	gætu	ef	til	vill	vakið	aðra	til	umhugsunar.	Þegar	

ég	 vann	 þetta	 og	 var	 að	 huga	 að	 útliti	 og	 útfærslu	 textans	 var	 ég	 innblásin	 af	

konkretljóðum,	 þar	 sem	 textinn	 er	 hugsaður	 sem	 mynd.	 Ég	 var	 einnig	 með	 í	 huga	

uppsetningu	 textans	 í	 nýlegri	 útgáfu	 af	 Lísu	 í	 Undralandi	 eftir	 Lewis	 Carroll	 sem	 var	

hönnuð	og	myndskreytt	af	 japönsku	 listakonunni	Yayoi	Kusama.223	 Ég	ákvað	að	brjóta	

textann	upp	með	því	að	vinna	með	ákveðin	áhersluorð.	Ég	vildi	nefnilega	 láta	ákveðin	

orð	 standa	út	 úr	 textanum	 svo	 að	 lesandinn	myndi	 staldra	 við	 (sjá	myndir	 19	 og	 20	 í	

viðauka	2).	Á	sama	tíma	vildi	ég	að	þessi	salur	væri	áfram	notalegur	griðastaður	þeirra	

sem	dvöldu	á	hælinu.	Því	 fannst	mér	að	sýningin	ætti	ekki	að	vera	of	mikið	 inngrip	og	

ekki	breyta	of	mikið	þeirri	orku	sem	var	þar	fyrir. 

  

5.4 Sýningaropnunin	og	viðtökur	

Ég	hef	auðvitað	lært	ýmislegt	í	þessu	ferli.	Einn	af	verkþáttunum	í	undirbúningi	sýningar	

er	 að	 kynna	hana	 fyrir	 umheiminum	enda	 fer	 oft	mikill	 tími	 í	 kynningarstarfsemi.	 Það	

																																																								
223	 Lewis	 Carrol.	 Ævintýri	 Lísu	 í	 Undralandi.	 Teikningar	 eftir	 Yayoi	 Kusama.	 Þórarinn	 Eldjárn	 þýddi	
(Reykjavík:	Angústúra,	2017).	
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getur	eðlilega	 tekið	drjúgan	 tíma	að	hafa	uppi	á	netföngum	fjölmiðlafólks	og	að	skrifa	

kynningartexta	til	að	senda	til	þeirra.	Eftir	að	ég	hafði	sent	fjölmiðlafólki	kynningartexta	

um	verkefnið	var	ekki	 laust	við	að	því	 fylgdi	ákveðin	spenna	vegna	þess	að	maður	veit	

aldrei	hver	hefur	áhuga	og	hver	ekki.	Eitt	af	því	sem	maður	stjórnar	ekki	er	hversu	mikla	

fjölmiðlaumfjöllun	sýning	fær.	Eflaust	er	það	martröð	sýningarstjórans	að	setja	upp	illa	

sótta	sýningu	sem	fær	lítið	sem	ekkert	umtal	og	dræm	viðbrögð.	Sjálf	fann	ég	fyrir	því	að	

því	fylgdi	ákveðið	stress	að	bíða	eftir	svörum	fjölmiðlafólks	og	að	vissu	leyti	fannst	mér	

það	mjög	 taugatrekkjandi.	Það	verður	þó	að	 segjast	eins	og	er	að	ég	get	vel	 við	unað	

þeirri	umfjöllun	og	kynningu	sem	ég	fékk	á	endanum	í	fjölmiðlum	um	sýninguna	mína.	

Mér	var	til	dæmis	boðið	í	viðtal	í	menningarþáttinn	Lestina	á	Rás	eitt	þann	28.	mars	til	

að	 ræða	 um	 verkefnið	mitt.	 Þá	 fékk	 ég	 einnig	 heilsíðuviðtal	 við	mig	 í	Morgunblaðinu	

þann	 12.	 apríl	 með	 ítarlegri	 umfjöllun	 um	 verkefnið	 og	 það	 hvernig	 slysasögur	 og	

áfallasögur	tengjast	þjóðfræði	(sjá	mynd	1	í	viðauka	3).	Sömuleiðis	birtist	viðtal	við	mig	á	

fréttavefnum	Sunnlenska.is	13.	apríl	(sjá	mynd	2	í	viðauka	3)	og	að	auki	stutt	kynning	um	

sýninguna	í	DV	þann	13.	apríl	(sjá	mynd	3	í	viðauka	3).	Til	viðbótar	við	þetta	notaði	ég	

facebook	til	að	kynna	sýninguna	

	 Á	heildina	litið	var	opnunardagur	sýningarinnar	14.	apríl,	yndislegur	þrátt	fyrir	að	

það	hafi	gengið	á	ýmsu	seinasta	kvöldið	fyrir	opnunina.	Ég	myndi	þó	segja	að	flest	hafi	

gengið	eins	og	í	sögu,	ekki	síst	vegna	þess	að	ég	var	umvafin	góðu	fólki	sem	veitti	mér	

hjálparhönd.	 Í	 svona	viðamiklu	verkefni	er	nefnilega	nánast	ógerlegt	að	gera	allt	alveg	

einn.	Vissulega	var	ég	mjög	stressuð	á	sýningardaginn.	Mér	leið	svolítið	eins	og	ég	væri	

að	sýna	í	fyrsta	skipti	fermingarbarnið	mitt,	því	þetta	verkefni	er	búið	að	taka	sinn	tíma	

og	barnið	var	búið	að	vaxa	og	dafna	án	þess	að	einhver	hafi	eiginlega	séð	það.	Í	rauninni	

var	 ég	 sjálf	 fyrst	 að	 sjá	 lokaútkomuna	 á	 sýningardaginn	 því	 að	 útlit	 sýningar	 og	

lokaniðurstaðan	kemur	ekki	í	ljós	fyrr	en	sýningin	hefur	verið	opnuð	og	gestir	komnir	inn	

í	salinn.	Rétt	fyrir	opnunina	róaði	ég	taugarnar	með	því	að	fá	mér	ljúffengan	hádegismat	

á	hælinu	og	sötra	á	jurtatei,	og	mér	fannst	eins	og	klukkan	ætlaði	aldrei	að	verða	þrjú.	

Framkvæmdastjórinn	Ingi	Þór	undirbjó	veitingarnar	fyrir	opnunina	og	ég	fékk	að	hjálpa	

örlítið	til.	Á	boðstólum	var	te,	ávextir	og	svo	appelsínusafi	í	kaffiteríunni	(sjá	mynd	15	í	

viðauka	2).	Mig	langaði	til	að	heiðra	sögu	Nóa	með	því	að	bjóða	upp	á	eftirlætisdrykkinn	

hans.	Hann	hefur	nefnilega	verið	sólginn	í	appelsínusafa	frá	því	að	hann	var	rúmliggjandi	

á	sjúkrahúsinu	og	fannst	 ljósin	 í	 loftinu	minna	hann	á	risastóra	tanka	af	appelsínusafa.	
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Þá	 tengdi	 ég	 líka	 drykkinn	 við	 listasalinn	 sem	 var	 á	 ganginum,	 því	 það	 var	 heilmikil	

appelsínulykt	þar	vegna	þess	að	ég	var	með	appelsínur	til	sýnis	á	langborðinu	(sjá	mynd	

8	í	viðauka	2).	

	 Allt	 í	 einu	 streymdu	 gestir	 inn	 í	 salinn.	 Það	 er	 óhætt	 að	 segja	 að	 aðsókn	 á	

sýninguna	hafi	verið	vonum	framar	og	fólk	virtist	ekki	telja	það	eftir	sér	þó	að	sýningin	

væri	í	Hveragerði	(sjá	myndir	11-14	í	viðauka	2).	Viðbrögðin	virtust	vera	mikil	og	það	var	

greinilegt	 að	 orð	 og	 sögur	 viðmælenda	 minna	 hreyfðu	 við	 gestum.	 Andrúmsloftið	 í	

salnum	 breyttist	 svo	 eftir	 að	 fyrsti	 umgangurinn	 af	 gestum	 hafði	 lokið	 lestri	 og	 ég	

skynjaði	 auðmýkt	 og	 þakklæti	 á	 meðal	 sýningargesta.	 Ég	 var	 sjálf	 mest	 snortin	 yfir	

viðbrögðum	viðmælenda	minna	sem	komu	á	opnunina,	því	mér	fannst	afar	mikilvægt	að	

gera	þeim	til	geðs.	Einn	af	viðmælendunum	sagði	til	dæmis	að	hún	hefði	ekki	áttað	sig	á	

því	fyrr	en	á	sýningunni	hversu	merkileg	saga	hennar	væri	í	raun	og	veru	og	slysasögur	

almennt	 séð.	 Það	 er	 til	marks	 um	að	þegar	maður	 er	 of	 nálægt	 eiga	menn	það	 til	 að	

vanmeta	eigin	sögu	og	raunir.	Annar	viðmælandi	minn	sem	kom	á	sýninguna	talaði	um	

að	honum	hafi	fundist	áhrifaríkast	að	sjá	hversu	snortnir	aðrir	gestir	voru	yfir	sögunum.		

	 Viðbrögð	 þeirra	 sem	 dvöldu	 á	 hælinu	 á	 meðan	 ég	 setti	 upp	 sýninguna	 voru	

einnig	mjög	jákvæð.	Þau	sýndu	verkefninu	mikinn	áhuga	og	spurðu	mikið.	Þá	sagði		

framkvæmdastjórinn	Ingi	Þór	að	dvalargestum	hafi	einnig	fundist	gaman	að	fylgjast	með	

uppsetningu	 sýningarinnar.	Þá	hafa	nokkrir	 komið	 til	mín	og	þakkað	mér	 fyrir.	 Einn	af	

gestunum	 á	 hælinu	 sagði	mér	 að	 hún	 læsi	 eina	 sögu	 á	 hverju	 kvöldi.	 Það	 virðist	 sem	

sýningin	hafi	náð	að	kveikja	áhuga	hjá	starfsfólki	og	dvalargestum	á	heilsuhælinu	og	hafi	

beint	athygli	að	sögu	þeirra	sem	hafa	lifað	af	alvarleg	slys	og	vonandi	nær	hún	að	hjálpa	

fólkinu	á	hælinu.	
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Niðurlag	
Sýningin	Þjáning	/	tjáning:	gildi	sagnamennsku	í	bataferli	eftir	slys	byggði	á	viðtölum	og	

hlutum	frá	fólki	sem	hefur	 lifað	af	alvarleg	slys.	Söfnunin	á	sögum	þeirra	var	 leið	til	að	

koma	 reynslunni	 í	 efnislegt	 form	 og	 setja	 hana	 í	 sýningarhæft	 form	 með	 það	

lokatakmark	í	huga	að	hún	gæti	orðið	öðrum	sem	hafa	farið	í	gegnum	slíkar	hremmingar	

innblástur	 og	 hvatning	 (sjá	 kafla	 1.7).	 Markmið	 sýningarinnar	 var	 að	 vekja	 athygli	 á	

sögum	 þeirra	 sem	 hafa	 lent	 í	 alvarlegu	 slysi.	 Ég	 vildi	 skapa	 vettvang	 fyrir	 þessa	

einstaklinga	til	að	segja	sögu	sína	á	sínum	eigin	forsendum.	Valið	á	sýningarstaðnum	var	

því	hugsað	sem	leið	til	þess	að	ýta	undir	hagnýtingu	verkefnisins.	Ég	taldi	nefnilega	að	

fólki	 sem	dvelur	á	heilsuhæli	 kunni	að	þykja	það	uppbyggilegt	að	heyra	batasögur.	Þó	

sýningin	fjalli	um	slys	þá	einblínir	hún	fyrst	og	fremst	á	það	hvernig	fólk	hefur	unnið	sig	

út	 úr	 erfiðri	 reynslu	 í	 átt	 að	 ljósi	 (sjá	 kafla	 5.1).	 Enda	 voru	 sögurnar	 hugsaðar	 sem	

einskonar	 útgönguleið	 út	 úr	 sársaukanum.	 Og	 ég	 vonaðist	 til	 að	 sýningin	 gæti	

hugsanlega	stutt	við	bataferli	þeirra	sem	dvelja	á	heilsuhælinu	og	auðvitað	að	hún	gæti	

vakið	aðra	sýningargesti	til	umhugsunar.	

	 Sýningin	byggir	á	rannsókn	sem	er	þverfræðileg	og	skarar	hin	ýmsu	fræðasvið.	Í	

þessari	 skýrslu	 hef	 ég	 meðal	 annars	 sett	 verkefnið	 í	 samhengi	 við	 hefð	

þjóðsagnasöfnunar	sem	nær	aftur	til	19.	aldar	(sjá	kafla	1.1).	En	hvatinn	að	verkefninu	

var	 að	 stórum	 hluta	 vilji	 til	 þess	 að	 starfa	 í	 samhengi	 við	 þjóðsagnasöfnun	 fyrri	 alda,	

safna	sögum	og	skoða	sagnaflutning	og	sálfræðilegt	hlutverk	sagna.	Í	skýrslunni	greindi	

ég	 því	 ítarlega	 frá	 þessum	 fræðilega	 bakgrunni	 sýningarinnar,	 meðal	 annars	 hvernig	

þjóðsagnafræði	hefur	þróast	 í	gegnum	árin	og	hvernig	 fræðimenn	hafa	á	síðastliðnum	

árum	beint	frekari	sjónum	að	sálfræðilegu	hlutverki	sagnaflutnings,	ekki	síst	í	tengslum	

við	það	hvernig	fólk	tekst	á	við	áföll	og	erfiðar	tilfinningar	(sjá	kafla	1.6).	Ég	fjallaði	auk	

þess	 um	 það	 hvernig	 ýmsir	 fræðimenn	 hafa	 rannsakað	 sagnaflutning	

heilbrigðisstarfsfólks,	 til	 dæmis	 sjúkraliða	 og	 sjúkraflutningamanna	 í	 þeim	 tilgangi	 að	

kanna	 hvaða	 hlutverki	 sagnaflutningur	 þjónar	 í	 bataferli.	 Í	 kaflanum	 um	

þjóðsagnafræðina	 fór	 ég	 að	 lokum	 yfir	 samfélagslegt	 hlutverk	 slysasagna	 í	 gegnum	

tíðina	og	staldraði	við	hvernig	heilbrigðisstarfsfólk	lítur	í	vaxandi	mæli	á	sögur	af	slysum	
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og	veikindum	sem	verkfæri	til	þess	að	hafa	áhrif	á	samband	sjúklinga	og	lækna	(sjá	kafla	

1.7).	

	 Því	 næst	 voru	 tengsl	 minnisfræði	 og	 slysasagna	 könnuð,	 og	 ég	 greindi	 frá	 því	

hvernig	minni	og	gleymska	voru	gegnumgangandi	í	sögum	viðmælenda	minna	(sjá	kafla	

2.1).	Margir	þeirra	misstu	meðvitund	í	sjálfu	slysinu	eða	urðu	fyrir	heilaskaða	sem	hafði	

áhrif	 á	 skammtímaminnið.	 Þannig	 mátti	 iðulega	 sjá	 í	 viðtalsgögnunum	 hvernig	

einstaklingarnir	þurftu	að	 fá	 lánað	minni	annarra	 til	þess	að	 fylla	upp	 í	og	ná	utan	um	

eigin	 frásögn.	 Þá	 fjallaði	 ég	 einnig	 um	hvernig	 sögur	 tengjast	 líkamsminni.	Og	hvernig	

sögur	taka	sér	með	ýmsum	hætti	bólfestu	í	hinum	efnislega	heimi	og	ákveðnum	hlutum	

sem	 geta	 virkað	 eins	 og	 „les	 lieux	 de	 mémoire“.	 Þessir	 hlutir	 birtast	 okkur	 eins	 og	

leikmunir	 eða	 sönnunargögn	 um	 það	 sem	 gerst	 hefur.	 Sömuleiðis	 virkar	 líkaminn	 líka	

eins	og	geymslustaður	fyrir	minningar	og	reynslu	(sjá	kafla	2.5).	Það	kom	greinilega	í	ljós	

í	viðtölunum	þar	sem	viðmælendurnir	töluðu	gjarnan	um	að	hafa	endurupplifað	slysið	í	

draumi,	 um	 hvernig	 örin	 vísuðu	 í	 fyrri	 reynslu,	 og	 hvernig	 breytt	 líkamsbeiting	 eða	

krónískir	verkir	minntu	á	slysið.	Í	skýrslunni	fór	ég	svo	einnig	yfir	það	hvernig	listasöfn	og	

listasýningar	 hafa	 breyst	 í	 gegnum	 tíðina.	 Söfn	 og	 sýningar	 eru	 í	 auknum	 mæli	

samstarfsverkefni	 listamanna	 og	 gesta	 þar	 sem	 ætlunin	 er	 að	 hafa	 bein	 áhrif	 á	

sýningargestinn	(sjá	kafla	4.5).		

	 Öll	umræðan	hér	að	ofan	er	 í	raun	bakgrunnur	sýningarinnar	þar	sem	sögur	og	

minni	samtvinnast	á	einn	eða	annan	hátt.	Ef	við	snúum	okkur	nú	að	því	að	skoða	hvaða	

ályktanir	megi	draga	af	undirbúningi	og	framkvæmd	sýningarinnar	og	hvort	hún	leiddi	til	

ákveðinnar	 niðurstöðu	 kemur	 ýmislegt	 í	 ljós.	 Ég	 tel	 til	 dæmis	 að	 þverfagleg	 nálgun	

rannsóknarinnar	hafi	gefið	af	sér	ný	sjónarhorn	á	efnið	og	að	þessi	nálgun	hafi	jafnframt	

leitt	af	sér	óvenjulegar	leiðir	við	útfærslu	á	sýningu.	Rannsóknin	og	sýningin	sýndu	fram	

á	að	þjóðsagnafræði	tilheyrir	ekki	eingöngu	fortíðinni,	heldur	er	hún	lifandi	afl	sem	getur	

nýst	í	samtímanum,	eins	og	til	dæmis	í	bataferli	þeirra	sem	hafa	lifað	af	alvarleg	slys.	Það	

er	óhætt	að	segja	að	sagnaflutningur	þjóni	þar	mikilvægu	hlutverki.	Það	sést	til	dæmis	á	

því	 hvernig	 slysasagan	 er	 nátengd	 sjálfsmynd	 þeirra	 og	 hvernig	 veikindasagan	 tekur	

breytingum	 í	gegnum	bataferlið	 (sjá	kafla	3.3).	Umfram	allt	 skiptir	 stjórn	sjúklingsins	á	

eigin	 veikindasögu	 sköpum	 í	 bataferlinu	 og	 eykur	 líkurnar	 á	 að	 einstaklingurinn	 geti	

breytt	 veikindasögu	 sinni	 í	 batasögu.	 En	 hins	 vegar	 geta	 óuppbyggilegar	 sögur	 aftrað	

bataferlinu,	til	dæmis	minntust	nokkrir	viðmælendur	mínir	á	óþægindi	og	vanlíðan	sem	
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stafaði	 af	 kjaftasögum,	 inngripum	 fjölmiðla	 og	 takmarkaðri	 hlustun	

heilbrigðisstarfsfólks.	Ég	tel	að	rannsóknin	og	sýningin	hafi	sýnt	fram	á	að	það	þurfi	að	

skoða	betur	hið	veigamikla	hlutverk	 sagna	 í	bataferli,	 svo	hægt	 sé	að	nota	 frásagnir	 á	

sem	 uppbyggilegastan	 máta.	 Ein	 af	 helstu	 niðurstöðum	 verkefnisins	 er	 að	 sögur	 frá	

fyrstu	 hendi	 eru	 mjög	 mikilvægar	 fyrir	 sjúklinginn.	 Það	 að	 sjúklingurinn	 fái	 sjálfur	 að	

segja	 sína	 sögu	 er	 stór	 áhrifaþáttur	 í	 því	 að	 honum	 finnist	 hann	 hafa	 stjórn	 á	 eigin	

veikindasögu	(sjá	kafla	3.3).	

	 Það	sem	stendur	upp	úr	í	verkefninu	er	hvað	sýningin	gekk	vel	og	í	því	samhengi	

ber	 helst	 að	 nefna	 nokkur	 atriði:	 undirbúningur	 sýningarinnar	 gekk	 vonum	 framar,	

sýningin	 fékk	 ítarlega	 og	 jákvæða	umfjöllun	 í	 fjölmiðlum,	 opnun	 sýningarinnar	 var	 vel	

sótt	og	hún	fékk	jákvæðar	undirtektir	hjá	starfsfólki	og	dvalargestum	heilsuhælisins	(sjá	

kafla	5.4).	Ég	tel	að	sú	athygli	og	almennt	jákvæðu	viðbrögð	sem	sýningin	hefur	fengið	

megi	að	hluta	rekja	til	þess	að	viðfangsefnið	á	mjög	mikið	upp	á	pallborðið	í	umræðunni	

í	 samtímanum.	 Áhugann	 á	 efninu	 má	 sennilega	 rekja	 til	 áhuga	 á	 notkun	 sagna	 í	

uppbyggilegum	tilgangi,	sem	til	dæmis	birtist	í	#Metoo	byltingunni,	sjálfsævisögulegum	

skrifum	 og	 almennt	 vaxandi	 áhuga	 á	 reynslusögum	 frá	 fyrstu	 hendi.	 Sömuleiðis	 er	 sú	

skoðun	orðin	ríkjandi	í	samtímanum	að	það	sé	gott	að	tala	um	erfiðar	tilfinningar	og	að	

hugsanlega	megi	 nota	 sögur	og	 skrif	 til	 þess	 að	 vinna	 sig	 frá	 erfiðum	 tilfinningum.	Að	

þessu	 leyti	má	 segja	að	 sýningin	 rími	 vel	 við	þá	umfangsmiklu	 söfnun	 sem	hefur	 farið	

fram	á	netinu	á	sögum	sem	tengjast	erfiðum	minningum	og	reynslu,	eins	og	til	dæmis	í	

tengslum	við	#Metoo	byltinguna.		

	 Sá	fjöldi	sagna	sem	ég	sýndi	á	sýningunni	má	að	vissu	leyti	einnig	nota	til	þess	að	

draga	 ályktanir	 um	 menninguna	 í	 dag.	 Með	 þessari	 sögusöfnum	 þar	 sem	 ég	 safnaði	

slysasögum	sautján	einstaklinga	hef	ég	náð	að	draga	það	fram	í	dagsljósið	að	slysasögur	

eru	 einn	 af	 lifandi	 sagnaflokkum	 samtímans.	 Einnig	 tel	 ég	 að	 rannsóknin	 sýni	 að	 áföll	

fæða	 af	 sér	 sögur	 og	 að	 hverju	 einasta	 slysi	 fylgir	 löng	 saga.	 Jafnframt	 má	 segja	 að	

klassísk	bygging	sagna	sem	skiptist	í	upphaf,	miðju	og	endi	minni	að	sumu	leyti	á	reynslu	

þeirra	sem	lenda	í	slysi.	Sá	sem	lendir	 í	slysi	fer	í	gegnum	þrískipta	sögu:	lífið	fyrir	slys,	

slysið	sjálft	og	að	lokum	bataferlið	sem	er	upphafið	að	nýju	lífi	(sjá	kafla	3.3).	Af	þessum	

sökum	var	 reynslusaga	hvers	og	eins	af	þeim	sem	ég	 talaði	við	að	vissu	 leyti	 fyrirfram	

mótuð	í	ákveðið	söguform.	Sömuleiðis	tel	ég	að	söfnunin	hafi	skilað	af	sér	sögum	sem	

sköpuðu	margradda	 sýningarrými.	 Tilgangurinn	með	 sögusöfnuninni	 var	meðal	 annars	
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að	 skapa	 rými	 sem	 lætur	 sýningargestina	 sleppa	 við	 það	 einradda	 sýningarrými	 sem	

einkennir	mörg	söfn,	en	leiðir	hann	þess	í	stað	inn	í	lýðræðislegt	rými	þar	sem	allskonar	

skoðunum,	 gildum	 og	 reynslu	 er	 gefið	 svigrúm.	 Að	 þessu	 leyti	 fólst	 gildi	

sögusöfnunarinnar	 í	 því	 að	 búa	 til	 þetta	 margradda	 rými	 og	 að	 gefa	 gestum	

sýningarinnar	tækifæri	til	að	spegla	sig	í	mörgum	röddum	(sjá	kafla	4.3).	

	 	Ein	af	niðurstöðunum	af	því	ferli	að	setja	upp	sýninguna	var	að	mörk,	hindranir	

og	landamæri	geta	leitt	af	sér	eitthvað	gott.	Einnig	skiptir	það	sköpum	í	hvaða	tilgangi	og	

hvar	 verkefni	 eru	 sýnd.	 Eins	 og	 ég	 hef	 áður	 nefnt	 í	 skýrslunni	 þá	 breytti	 það	 öllu	

samhengi	 verkefnisins	að	 sýna	það	á	heilsuhælinu	 í	Hveragerði	 (sjá	kafla	5.1).	Það	gaf	

öllu	 verkefninu	 nýja	 vídd	 og	 aukna	 vigt.	 Valið	 á	 sýningarstaðnum	 jók	 hagnýtt	 gildi	

verkefnisins.	Auk	þess	sýndi	reynslan	af	því	að	halda	sýninguna	á	þessum	stað	fram	á	að	

þjóðfræðilegar	 sýningar	 með	 listrænu	 ívafi	 geta	 haft	 jákvæð	 áhrif	 á	 heilsustofnanir.	

Slíkar	sýningar	geta	meðal	annars	opnað	fyrir	nýja	nálgun	á	bataferlið.	Ég	 leyfi	mér	að	

draga	 þessa	 ályktun	 vegna	 þeirra	 jákvæðu	 viðbragða	 sem	 ég	 fékk	 frá	 dvalargestum.	

Margir	þeirra	þökkuðu	mér	 fyrir	 sýninguna	og	 sumir	nýttu	 tækifærið	 til	 að	 skrifa	 sögu	

sína	á	korktöfluna	í	sýningarrýminu.		

	 Helsti	 lærdómurinn	 af	 verkefninu	 var	 aukin	 skilningur	 á	 möguleikunum	 sem	

felast	 í	samstarfi	þjóðfræði	og	myndlistar	við	heilbrigðisstofnanir.	Að	auki	má	draga	þá	

ályktun	að	nú,	á	tímum	þar	sem	við	höfum	horft	á	múra	milli	listgreina	falla,	þá	sé	það	

líka	 tímabært	 að	 boða	 til	 samstarfs	 heilbrigðisstofnanna	 við	 ýmsar	 listgreinar	 og	

fræðasvið,	til	dæmis	þjóðfræði.	Ég	tel	að	helsta	nýjung	sýningarinnar	hafi	verið	að	leiða	

saman	 hesta.	 Sýningar	 af	 þessu	 tagi	 geta	 opnað	 upp	 samtal	 á	 milli	 heilsu-,	 lista-	 og	

fræðigreina.	 Og	 þessi	 sýning	 gefur	 fordæmi	 sem	 vonandi	 leiðir	 til	 annarra	 rannsókna	

sem	 skara	 þessi	 ólíku	 svið	 og	 fleiri	 sýninga	 á	 heilbrigðisstofnunum.	 Þá	 tel	 ég	 einnig	

mikilvægt	 að	 fylgja	 eftir	 sýningunni	 með	 því	 að	 halda	 fyrirlestra	 um	 efni	 hennar	 og	

skipuleggja	 vinnubúðir	 í	 tengslum	 við	 hana.	 Tilgangurinn	 með	 slíku	 framtaki	 væri	 að	

dreifa	boðskapnum	víðar	og	auk	þess	að	virkja	dvalargesti	og	starfsfólk.	Það	er	óhætt	að	

segja	að	þetta	svið	þjóðfræði	og	listar	sé	að	mestu	leyti	óplægður	akur	og	vonandi	munu	

fleiri	rannsóknir	sem	nýta	sér	þjóðsagnafræði	til	þess	að	hafa	áhrif	á	samfélagið	fylgja	í	

kjölfarið.	Umfram	allt	er	það	mín	helsta	von	að	sýningin	Þjáning	/	tjáning	verði	öðrum	

hvatning	og	styrkjandi	afl	í	bataferli.	Síðast	en	ekki	síst	vona	ég	að	sýningin	hafi	náð	að	

skapa	samkennd,	auðmýkt,	lífsskilning,	væntumþykju	og	ást	á	lífinu.	
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VB12:	24.05.2017.	Viðtal	Vilborgar	Bjarkadóttur	við	kk	sem	hafði	lent	í	slysi	(gervinafn:	
Styrkár).	Upptaka	og	uppskrift	í	vörslu	höfundar.		

VB13:	29.05.2017.	Viðtal	Vilborgar	Bjarkadóttur	við	kvk	sem	hafði	lent	í	slysi	(gervinafn:	
Finna).	Upptaka	og	uppskrift	í	vörslu	höfundar.		

VB14:	26.05.2017.	Viðtal	Vilborgar	Bjarkadóttur	við	kvk	sem	hafði	lent	í	slysi	(gervinafn:	
Víðir).	Upptaka	og	uppskrift	í	vörslu	höfundar.		

VB15:	23.05.2017.	Viðtal	Vilborgar	Bjarkadóttur	við	kk	sem	hafði	lent	í	slysi	(gervinafn:	
Albert).	Upptaka	og	uppskrift	í	vörslu	höfundar.		

VB16:	22.05.2017.	Viðtal	Vilborgar	Bjarkadóttur	við	kk	sem	hafði	lent	í	slysi	(gervinafn:	
Bóas).	Upptaka	og	uppskrift	í	vörslu	höfundar.		

VB17:	08.09.2017.	Viðtal	Vilborgar	Bjarkadóttur	við	kvk	sem	hafði	lent	í	slysi	(gervinafn:	
Una).	Upptaka	og	uppskrift	í	vörslu	höfundar.	
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Viðauki	1	–	Sýningarskrá	
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Viðauki	2	–	Myndir	frá	undirbúningi	og	opnun	sýningarinnar	

	

	
Mynd	1:	Perluströnd.	

	

	

Mynd	2:	Kringlan.	
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Mynd	3:	Hljóðskúlptúr	í	mótun.	 	
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Mynd	4:	Krossviðarplötur	málaðar.	
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Mynd	5:	Smiðir	að	störfum.	
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Mynd	6:	Sýningarrýmið	tekur	á	sig	mynd.	

	

Mynd	7:	Sýningargripir	komnir	í	hús.	
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Mynd	8:	Langborð	1.	

	

	

Mynd	9:	Langborð	2.	
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Mynd	10:	Nærmynd	af	hlutum	á	langborði.	
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Mynd	11:	Nærmynd	af	hlutum	á	langborði.	
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Mynd	12:	Nærmynd	af	hlutum	á	langborði.	



129	

	

Mynd	13:	Nærmynd	af	hlutum	á	langborði.	
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Mynd	14:	Nærmynd	af	hlutum	á	langborði.	
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Mynd	15:	Tankar	af	appelsínusafa	fyrir	þyrsta	gesti.	
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Mynd	16:	Gestir	skoða	sýninguna.	

	

Mynd	17:	Aðrir	gestir	skoða	sýninguna.	
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Mynd	18:	Gestir	lesa	sögur.	

	

Mynd	19:	Sýningarsalurinn	fyllist.	
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Mynd	20:	Titanic	plakat	og	portrettljósmynd.	
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Mynd	21:	Hljóðskúlptúr	og	korktafla	á	símaborði.	
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Myndir	22	og	23:	Ljósmyndir	og	textar	á	gangi	milli	Perlustrandar	og	Kringlunnar.	
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Mynd	24:	Plaköt	með	völdum	textabrotum	í	Kringlunni.	

	

Mynd	25:	Fleiri	textar	í	Kringlunni.	
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Mynd	26:	Nærmynd	af	texta	í	kringlunni.	
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Viðauki	3	–	Fjölmiðlaumfjöllun	

	

Mynd	1:	Viðtal	í	Morgunblaðinu	12.	apríl	2018.	
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Mynd	2:	Viðtal	á	vefnum	Sunnlenska	13.	apríl	2018.	
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Mynd	3:	Kynning	á	sýningunni	í	DV	13.	apríl	2018.	


