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Ágrip 

Þessi greinargerð fjallar um vinnu Færeyinga á og við Austfirði á ofanverðri 19. öld og fram á 

miðja 20. öld. Á þessu tímabili, kom fjöldi Færeyinga til Austfjarða og settu mark sitt á þennan 

landshluta og höfðu bæði efnahagsleg og samfélagsleg áhrif.   

Þetta lokaverkefni í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands inniheldur bæði 

fræðilega rannsókn og jafnframt mikilvægan miðlunarkafla sem er byggður á stóru safni 

ljósmynda frá Fornmunasafni Færeyja. 

Fræðilega rannsóknin snýst um samfélagsleg og efnahagsleg áhrif Færeyinga á þessu 

tímabili á Austfirði og viðhorf Íslendinga á Færeyingum. Þar er notast við ímyndafræði og 

samanburðarímyndafræði.   

Í nóvember 2017 setti ég upp ljósmyndasýningu í tengslum við lokahóf í einum áfanga í 

hagnýtri menningarmiðlun. Sýningin var sett upp í Háskólatorgi í Háskóla Íslands vakti mikla 

athygli og ég fór í viðtal á fréttatíma á Stöð 2 um sýninguna og þá rannsóknina að baki henni.   

Sýning stóð yfir fram í byrjun janúar eða rétt um mánuð.  Hef ég notað uppsetninguna á 

henni sem grunn að öðrum hugmyndum að sýningum um þetta efni, en hún var einnig góð viðbót 

í reynslubankann. 

Þegar kom að því að móta hugmyndir að frekari sýningum nýtti ég mér Safnahúsið við 

Hverfisgötu.  Þar hef ég unnið síðustu þrjú ár, þekki það hús, kosti þess og galla við það að setja 

þar upp sýningar mjög vel.  Ég útbjó nokkrar viðbætur við grunnsýninguna og sameinaði þær 

síðan í þrjár meginhugmyndir að stærri sýningum. 
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Abstract 

This thesis deals with the subject of the arrival of Faroese sailors to the eastern fjords in Iceland 

from the latter part of the 19th century to around the middle of 20th century.  These fishermen, 

along with other Faroese folks that came to work in the eastern fjords, had a great impact both 

economically and socially. 

 In this Master´s thesis in Applied Cultural Media at the University of Iceland, I do 

academic research into this subject along with creating a comprehensive media project.  The 

media project is based almost entirely on a large collection of photographs that I received from 

the Antique institute in the Faroese islands. 

 The academic research that I did delved into the economic and social effects that the 

Faroese people had on the Eastern fjords during this period.  I also researched the ideas that 

Icelandic people have of the Faroese and the Faroese islands.  I studied the academic field of 

comparative literature and comparative imagology.  

 Then in November of 2017 I put up an exhibition at the University of Iceland.  That 

exhibition got quite a lot of attention, and in the end, I did an interview on the evening news at 

Stöð 2 about the exhibition and the research project. 

 The exhibition lasted from November to the beginning of January and I have been able to 

use it as a basis for other larger exhibitions, the experience that I received from the work that 

came with it has helped as well. 

 I have used the Culture house on Hverfisgata as an idea for location for other exhibitions 

on this material.  I have been working there for the last three years and I know that location very 

well as a exhibition hall.  I know both the strengths and the weaknesses of that locations and I 

have used my experience in making final touches to my three ideas of expanding on the 

foundation that I laid with the small exhibition in November of 2017. 
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Inngangur 

Þegar ég settist niður í Laugardalshöllinni og beið eftir því að athöfnin myndi hefjast, þar sem ég 

og hundruðir aðrir myndu útskrifast úr grunnnámi við HÍ, hafði ég gripið með mér 

kynningarbækling um starfsemi HÍ í framhaldsnámi.  Þar rakst ég á grein um unga konu sem var 

að útskrifast úr hagnýtri menningarmiðlun og var hún að vinna lokaverkefni sem var fólgið í því 

að setja upp sýningu um Spánverjavígin á Vestfjörðum á 17. öld.  Þetta fannst mér algjör snilld, 

að fá tækifæri til að læra að miðla slíku efni á ýmsan máta var eitthvað sem mér fannst henta 

mér.  Þannig að ég skráði mig í hagnýta menningarmiðlun og hóf það nám strax haustið eftir 

útskrift mína úr BA náminu. 

Grunnnám mitt er í sagnfræði og þegar ég hóf nám í hagnýtri menningarmiðlun var það 

efst í huga mínum að þróa færni mína í að miðla sögulegu efni. Ég var með ýmsar hugmyndir 

um lokaverkefni þessu tengt en samt ekkert fast í hendi.  Það var að lokum tilviljun sem leiddi 

mig út í þetta viðfangsefni. Árekstur tveggja áfanga sem ég var að taka varð til þess að ég sagði 

mig úr öðrum þeirra og skráði mig í einstaklingsverkefni undir leiðsögn Sumarliða R. 

Ísleifssonar. Það var þá sem hann sagði mér frá þessu efni og vann ég einstaklingsverkefni um 

það. 

Samkvæmt námsbrautarkynningu fyrir hagnýtri menningarmiðlun er lögð áhersla á að 

nemendur tileinki sér fjölþætta framsetningu efnis og öðlist reynslu sem geri þeim fært að vinna 

sjálfstætt á sviði miðlunar.  Einstaklingsverkefnið gat verið hluti af lokaverkefni þar sem lögð er 

áhersla á fjölbreytta miðlun.  Verkefnið var eingöngu bakgrunnsrannsókn sem lagði áherslu á 

ritaðar heimildir og fjallaði alfarið um fiskveiðar Færeyinga við Austurland á um það bil 70 til 

80 ára tímabili, eða frá 1870 þar til rétt eftir seinna stríð.   

Árið 1870 hófst þilskipaveiðar Færeyinga og komu þeir strax árið eftir til Íslands til 

veiða.  Á næstu árum komu sífellt fleiri skútur til landsins og dreifðust þær aðallega um 

Austfirði.  Í fyrstu héldu Færeyingarnir til í skútunum út vertíðina og sigldu á litlum árabátum út 

frá þeim.  En fljótlega fóru þeir að leigja sér húsnæði á landi og róa þaðan til veiða á árabátum 

sem þeir geymdu síðan hérlendis yfir vetrarmánuðina. Sjálfir komu þeir hingað með póstskipum 

og öðrum flutningaskipum eða með skútunum.1   

                                                 
1 Patursson, Erlendur.  Fiskveiði-Fiskimenn 1850-1939.  (Torshavn, 1961). Bls. 34-36. 
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Í fyrstu voru Íslendingar oft andvígir komu Færeyinga hingað til lands en þegar þeir hófu 

að leigja sér húsnæði hér og versla hér fór viðhorfið að skána til muna.  Lokaskrefið var síðan 

þegar sveitastjórnirnar fengu það samþykkt að leggja útsvar á áhafnirnar. Allt þetta skilaði 

talsverðum tekjum í þessi afskekktu sveitarfélög.  Þetta varð fljótt að vinsælli vertíðarvinnu fyrir 

Færeyinga, en ekki bara fyrir sjómenn því það komu einnig margar konur til Austfjarða á þessu 

tímaskeiði. Þær unnu bæði í fiskvinnslu og við hússtörf hjá efnuðum kaupmönnum.2  Nánari 

umfjöllun um þessa sögu er að finna í kafla 1-2 hér á eftir. 

Forvitnilegt er að sjá hvernig Íslendingar tóku á móti Færeyingum og beindust þá sjónir 

mínar að viðhorfi Íslendinga til Færeyinga og þeirri ímynd sem Færeyingar hafa í okkar augum.  

Samanburðarímyndarfræði er fræðilegi þátturinn í ritgerðinni og hvernig ímyndir móta viðhorf 

þjóða og annarra hópa hvor á öðrum.  Í ljós kom að ímynd og viðhorf okkar til Færeyinga er ansi 

einstakt í víðari samhengi, við tengjum auðveldlega við Færeyinga og þeir eru minni útlendingar 

en flestar aðrar þjóðir. 

Síðasti þáttur lokaverkefnisins var miðlunarhlutinn.  Það þurfti ég að finna eitthvert efni 

sem hægt væri að setja fram á sjónrænan máta og miðla því til sem breiðasta hóps áhorfenda.  

Innlendar heimildir voru mjög fátæklegar og fundust næstum því engar ljósmyndir eða annað 

efni sem gat hjálpað til við þetta verkefni.  Það var ekki fyrr en að Fornmunasafnið í Færeyjum 

svaraði loks bréfum og sendi stóran bunka af ljósmyndum að hægt var að fara að skipuleggja 

miðlunarhlutann.  Ég kannaði þá hvort þessar myndir hjálpuðu til við að segja þessa sögu og 

myndu vekja áhuga fólks á henni. Það vildi síðan svo heppilega til að ég fékk leyfi til að setja 

upp litla sýningu í Háskóla Íslands þar sem það kom fljótt í ljós að myndirnar vöktu athygli og 

áhuga á efninu. 

Umfang og þríþætt eðli verkefnisins varð til þess að ég ákvað skipta ritgerðinni í þrjá 

hluta, hver um sig hefur sína rannsóknarspurningu sem ég legg til grundvallar.  Í fyrsta hluta er 

rannsóknarspurning eftirfarandi: Hversu umfangsmikil var þátttaka Færeyinga í atvinnulífi á 

Austfjörðum á ofanverðri 19. öld og fyrri hluta 20. aldar?  Í hverju fólst þessi þátttaka?  Hins 

vegar er miðlunarverkefnið, sem er fólgið í ljósmyndasýningu.  Þar mun ég leitast við að svara 

því hvernig ljósmyndirnar sem fengust frá Færeyjum geta aukið skilning og áhuga á 

viðfangsefninu. 

                                                 
2 Vilhjálmur Hjálmarsson.  Þeir breyttu Íslandssögunni.  Tveir þættir af landi og sjó. Bls. 163-190. 
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Í öðrum hluta mun ég síðan sökkva mér dýpra ofan í ímyndafræðina og nota fræðilegar 

heimildir til að fjalla um ímyndir og samanburðarímyndafræði. Þessi hluti er almenns eðlis þar 

sem fjallað er um samskipti þjóða og stærri hópa.  Þar er tekið á staðalímyndum og hvernig 

bókmenntafræðin hefur rannsakað þetta og sýnt fram á hversu stóran þátt bókmenntir og 

menningartengdir þættir endurvarpa og framlengja þau viðhorf sem ríkja í hverju samfélagi fyrir 

sig.  Þar á eftir mun ég fara þrengra í þetta og reyna að greina hvaða ímynd Íslendingar höfðu af 

Færeyingum.  Ingi Sigurðsson, prófessor við Háskóla Íslands, hefur rannsakað þetta efni 

umtalsvert og byggi ég greiningu mína á hans rannsóknum. 

Þriðji og síðasti hlutinn er síðan miðlunarhlutinn og hefur hann kannski einföldustu 

rannsóknarspurninguna en umfangsmesta svarið.  Þar er ég einfaldlega að leita að því hvernig sé 

best að miðla þessu efni.  Í þessu tilfelli eru þetta ljósmyndir þannig að það væri einhverskonar 

sýning, en það er bara spurning um hvernig sýningu væri að ræða.  Ritgerðin er sett upp með 

þessa efnisröðun í huga þannig að fyrsti kaflinn fjallar um svarið við fyrstu 

rannsóknarspurningunni, kafli tvö fjallar um ímyndarfræði og þriðji og síðasti kaflinn er þá 

miðlunarhlutinn.         

 1   Verkefnið 

Eins og kemur fram hér að ofan þá er fyrsta rannsóknarspurningin tvíþætt.  Hversu umfangsmikil 

var þátttaka Færeyinga í atvinnulífi á Austurlandi á ofanverðri 19. öld og fyrri hluta 20. aldar?  Í 

hverju fólst þessi þátttaka?  Hins vegar er síðan miðlunarverkefnið, ljósmyndasýning.  Þar mun 

ég leitast við að svara því hvernig þessar myndir sem fengust frá Færeyjum geta aukið skilning 

og áhuga á viðfangsefninu.   

 Þessum tveimur spurningum hyggst ég svara hér í fyrsta kafla.  Hyggst ég mun reyna að 

svara fyrri spurningunni í seinni hluta þessa kafla þar sem ég nýti mér einstaklingsverkefnið og 

þær bakgrunnsupplýsingar sem ég safnaði saman þar.  En á undan því ætla ég að fara yfir 

verklegu vinnuna á bak við þetta verkefni og útskýra hvernig ég flokkaði myndirnar og nálgaðist 

túlkunina á þeim. 

 

1-1  Vinnan að verkefninu 

Á sama tíma og ég vann að einstaklingsverkefninu þá leitaði ég að myndefni frá þessum tíma, en 

hérlendis skilaði það ekki miklum árangri.  En það varð mikil breyting á þessu þegar 
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Fornminjasafn Færeyja svaraði loks fyrirspurnum og sendi mikinn fjölda af myndum.  Þær 

reyndust vera stórkostlegar og augljóst að hægt yrði að setja upp glæsilega sýningu með þeim.  

Þessar ljósmyndir  sögðu mikla sögu og vel var hægt að tengja þær við þá rannsókn sem ég vann 

að. 

 Myndefni er ekki nýr miðill í sögulegu samhengi, teikningar á veggjum hella og grafhýsa 

hafa tjáð sögu heilla menningarheima.  Málverk, ristur á tré og útsaumur hefur einnig þjónað 

þessum tilgangi.  Ljósmyndir bættust síðan við á nítjándu öld og hafa ásamt kvikmyndum verið 

helsti miðillinn á sögulegu efni síðan þá, bæði til frásagnar og varðveislu. 

 Þegar ljósmyndirnar komu frá Færeyjum kom það á óvart hversu margar myndir voru  í 

miklum gæðum en það sem kom kannski mest á óvart var það hvað þær höfðu mikið 

heimildargildi.  Þær sýndu mjög vel meginþátt verkefnisins sem var færeyskar áhafnir og 

veiðarfæri þeirra.  Þarna voru fjölmargar myndir af skipsáhöfnum þar sem allir stilltu sér upp, sjá 

mynd 1.   

 

Mynd 1:  Áhöfn færeysku skútunnar Morning Star. 

Talsverður fjöldi myndanna sýndi smábáta, skútur og veiðarfæri.  Smábátarnir voru á 

einhverjum myndum í notkun en aðrar myndir sýndu hvernig Færeyingarnir geymdu bátanna yfir 

veturinn hér á Íslandi sem var mjög áhugavert.  Þær staðfestu ritheimildir um geymsluaðferðir 

bátanna, á þeim mátti einnig sjá landslag og hafnarskilyrði sem eru löngu horfin eða mjög breytt 

í dag.  Vetrarlega smábáta Færeyinga má sjá á mynd 2 og síðan má sjá hafnaraðstöðu á Básum á 
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Langanesi á mynd 3, en það hefur breyst talsvert síðan þá enda komin yfir 80 ár síðan myndin 

var tekin.   

 

Mynd 2:  Smábátar í vetrarlegu við Bása á Langanesi.  

   

Mynd 3:  Aðstaða á landi við Bása á Langanesi. 
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 Mynd 4 er tekin á Seyðisfirði og sýnir færeyskar konur við störf í fiskvinnslu.  Á þessu 

tímabili kom mikill fjöldi Færeyinga til Austfjarða, bæði konur og karlar.  Það eru ekki margar 

myndir sem sýna kvenfólk að störfum en þær eru þó nokkrar og staðfesta ritaðar heimildir að 

færeyskar konur hafa verið hér við störf.  

  

   

Mynd 4:  Færeyskar og íslenskar konur við fiskvinnslu á Seyðisfirði. 

 

 Mynd 5 sýnir færeyska sjómenn í færeyskum peysum við veiðar um borð á skútunni 

Andreu, einn þeirra er með færeyska húfu. Gæði myndarinnar eru frábær og svipbrigði 

drengjanna vekja áhuga. Íslenskt landslag er í bakgrunni myndarinnar. 
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Mynd 5:  Fiskvinnsla á sjó, um borð skútunni Andreu. 

 Myndirnar voru margar hverjar teknar á þriðja áratug síðustu aldar af færeyskum presti, 

Absalon Joensen, sem ferðaðist um Austfirði á þessum tíma.  Þær eru allar svart hvítar og oft 

frekar hráar.  Sumar hafa skemmst aðeins, hvort sem það var í geymslu eða af öðrum.  En þær 

eru allflestar mjög skýrar þar sem það skiptir máli og frábær miðill um þetta sögu þessa tímabils. 

Ef eitthvað er þá auka þessir þættir á trúverðugleika myndanna og gera þær áhugaverðari. 

  Einstaklingsverkefnið lagði mjög góðan grunn að stærra verkefninu.  Ég vissi að hverju 

ég var að leita og hvernig best var að meta það efni sem ég myndi finna.  En vinnan mín var 

alltaf háð því myndefni sem kæmi frá Færeyjum.  Þegar þær bárust til Ísland þá gáfu þær tóninn 

fyrir framhaldið. Með sögulega bakgrunninn að leiðarljósi flokkaði ég myndirnar.  

 Myndirnar voru hátt á annað hundrað og talsverður tími og vinna fór í það hvernig best 

væri að nota þær og í hvaða tilgangi.  Ég byrjaði á því að taka þær myndir til hliðar sem voru 
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alveg ónothæfar, þær sem voru of skemmdar eða voru ekki teknar á Austfjörðum.  Þetta reyndist 

ekki vera mikill fjöldi en í þeirri vinnu fékk ég samt góða hugmynd um það hvað myndirnar 

sýndu og hvað þær sýndu ekki.  

 Ég bjó til sex flokka sem mér fannst endurspegla innihald ljósmyndanna ágætlega og 

einnig niðurstöður ritaðra heimilda.  Ég bjó til tvo flokka sem sýndu fiskvinnslu, annar 

flokkurinn var með fiskvinnslu á sjó, það er að segja sjómenn að veiða eða verka fisk á árabáti 

eða skútu.  Síðan var hinn flokkurinn með fiskvinnslu á landi, þar setti ég saman bæði kynin en 

hafði samt þær myndir saman sem sýndu aðallega með konur að störfum.   

 Þriðji flokkurinn var jafnframt sá stærsti og eflaust sá sem sýndi hvað ríkulegast þessa 

sögu.  Það voru myndir af áhöfnum færeyskra skúta.  Langflestar myndirnar voru í þessum 

flokki, þar sá maður greinilega einkenni eins og fatnað, veiðarfæri og það sem er kannski 

áhugaverðast eru mennirnir sjálfir og það hversu svipmiklir þeir eru. 

 Fjórði flokkurinn var tileinkaður myndum af konum,  yfirleitt í litlum hópum sem voru 

augljóslega ekki í verkamannavinnu af fatnaðinum af dæma.  Mjög sennilegt er að þær hafi 

unnið heimilisstörf sem staðfestir ritaðar heimildir sem fjalla um færeyskar konur sem unnu á 

gistiplássum fyrir færeyskra sjómenn, einkum hjá ríkum kaupmönnum. 

 Fimmti flokkurinn var tileinkaður myndum sem voru af einum eða tveim einstaklingum, 

flestar voru svipaðar myndunum sem voru teknar af áhöfnunum, mennirnir voru yfirleitt eins 

klæddir, þeir stilltu sér upp með svipuðum hætti og höfðu oftar en ekki sextant eða annað 

verkfæri sér við hönd. 

 Sjötti og síðasti flokkurinn var tileinkaður umhverfi og aðstöðu.  Þessar myndir sýna, 

bæi, einstakar byggingar, landslag og einkum hafnar- og gistiaðstöðu sem Færeyingar notuðu á 

sínum tíma á Austfjörðum.  Erfitt reyndist að staðsetja margar þessara mynda þær voru sendar 

austur land til frekari greiningar.  Þar fengum við staðfest að þetta var um Bása á Langanesi, en 

við fengum einnig þær viðbótarupplýsingar að sumt af þessu myndefni var ekki lengur til staðar.  

Má þar nefna húsnæðið og síðan hafnaraðstöðuna á Básum.  Hafnargarðurinn hefur til að mynda 

verið lengdur og það breytti mikið landslaginu.        

 Þó myndir þessar eru mikill hvalreki en þó að sumu leyti einhæfar.  Fyrir það fyrsta eru 

engar myndir af samskiptum Íslendinga og Færeyinga. Það eru eflaust ýmsar ástæður fyrir þessu, 

sú helsta er náttúrulega tæknileg, myndavélar voru stórar og flóknar á þessu tímabili og einungis 

hægt að taka mynd af hlutum og fólki í kyrrstöðu.   
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 Tæknilegar útskýringar eru eflaust einnig fyrir því að ekki eru neinar myndir teknar 

innandyra, af híbýlum og þjónustustúlkunum við störf.  Þetta endurspeglar einnig hugsanlega 

viðhorf ljósmyndarans, þjónustu- og heimilistörf þóttu kannski ekki áhugaverð.   

 Annað sem er mikilvægt að hafa í huga er að það er hvergi tekið fram hverrar þjóðar 

einstaklingarnir eru á myndunum. Þetta setur smávægilegt spurningarmerki við alla notkun á 

þessu myndefni.  En það er nokkuð öruggt að flestir eru færeyskir eða það er allavega nokkuð 

öruggt að ganga út frá því; fyrir það fyrsta þá eru sumir klæddir á þann máta, annað þá eru 

skúturnar færeyskar, allar myndirnar koma frá færeyska Fornminjasafninu og flestar eru teknar 

af færeyskum manni. 

Margar myndanna voru sendar austur á land til nánari skoðunar.  Þar tóku við þeim 

nokkrir einstaklingar, má þar einna helst nefna Guðmund Sveinsson sem er safnvörður á 

Neskaupstað.  Fékk hann nokkra með sér til að líta á þessar myndir og gaf hann haldgóðar 

upplýsingar, meðal annars myndirnar átta sem voru notaðar á sýningunni í Háskóla Íslands.  Ein 

þeirra sýndi skútuna Stanley sem var að lokum keypt af íslenskum aðilum. Þessa skútu má sjá á 

mynd 5 hér að neðan. Austfirðingar staðsettu einnig myndir frá Skálum á Langanesi, Seyðisfirði 

og Bakkafirði.  Þær fimm myndir sem eru í þessum kafla voru allar á sýningunni í Háskóla 

Íslands og mun ég fjalla betur um þær í miðlunarhluta ritgerðarinnar. 

Myndirnar sýna sérkenni Færeyinga, klæðnað og þá sérstaklega færeysku húfurnar sem 

margir úr áhöfnunum bera, þetta sést greinilega á mynd 1 af færeysku áhöfninni.  Annað sem þær 

sýna er mikill fjöldi kvenna sem virðist bæði vinna við fiskvinnslu og hússtörf.  Ritaðar heimildir 

staðfesta komu margra færeyskra kvenna hér til lands til að vinna sem þjónustustúlkur hjá heldri 

mönnum í kaupstöðum Austurlands.  En eins og fyrr segir þá virtust þær vinna einnig við 

almenna fiskvinnslu og taka því virkan þátt í flestum þáttum þessa tímabils, sjá mynd 4.   

Að lokum er það mjög áhugavert að sjá mikinn fjölda ungra drengja í færeysku 

áhöfnunum, sjá mynd 1.  Þó svo að sumir séu hugsanlega sextán til átján ára þá er það alveg 

öruggt að einhverjir af þeim voru bara nýfermdir og þar af leiðandi mjög ungir, alltof ungir 

samkvæmt venjum og lögum í dag.  En þetta voru allt öðruvísi tímar og erfiðisvinna ungra 

krakka ekki óalgeng og oft ekki einu sinni umdeild. Það má auðvitað benda á það að undir lok 

þessa tímabils, svona um miðja síðustu öld fara þessir hlutir að breytast og reglur voru hertar í 

þessum málum. 
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Mynd 6: Skútan H.M. Stanley TG-328k við veiðar á Seyðisfirði. 

Á meðan allt þetta var að gerast kom upp sú hugmynd að setja upp ljósmyndasýningu 

tengda lokahófi úr áfanga í hagnýt menningarmiðlun.  Fjallað er nánar um þá sýningarvinnu í 

kafla 3. En sú sýning var einstakt tækifæri til að sjá hvernig myndirnar komu út í stækkuðu formi 

og hvaða viðbrögð svona sýning myndi fá. Sýningin fékk mikla athygli og meira að segja 

fréttaumfjöllun og viðtal á Stöð 2. 

 

1-2  Saga fiskveiða Færeyinga við Austurland   

Í einstaklingsverkefninu rannsakaði ég sögulegan bakgrunn fiskveiða Færeyinga við Austurland. 

Þar leitast ég við að svara því hversu viðamikil umsvif Færeyinga voru á Austfjörðum og í hverju 

þau fólust. 

Þilskipaútgerð Færeyinga hófst fyrir alvöru um 1870 og það má tengja þessa útgerð við 

upphaf komu þeirra til Íslands.3  Heimildum ber ekki alveg saman um hvaða ár þeir komu fyrst en 

                                                 
3 Ólöf Garðarsdóttir. „Þáttur Færeyinga og annars aðkomufólks í vexti og viðgangi Seyðisfjarðar um aldamótin 
1900.“ Bls. 17. 
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samkvæmt bók Erlends Paturssonar Fiskveiði-Fiskimenn, sem kom út árið 1961, komu fyrstu 

Færeyingarnir til Íslands árið 1872, þar talar hann um færeyska bræður sem fjárfesta í skútu og 

hefja siglingar til Íslands.4 En samkvæmt bréfabókum Alþingis árið 1875 komu færeysk fiskiskip 

til Seyðisfjarðar árið 1871. En hvort sem að það var árið 1871 eða 1872 voru fiskveiðar Færeyinga 

orðnar talsverðar undir lok þessa áratugar, bæði í formi þilskipa og árabáta.5 

  En af hverju voru Færeyingar að leggja leið sína til Íslands? Við því er ekkert eitt svar en 

þegar nánar er að gáð skýrist myndin.  Það eru nokkrar ástæður fyrir því að Færeyingar sóttu á 

Íslandsmið. Fyrir það fyrsta voru Íslendingar og Færeyingar báðir þegnar dönsku krúnunnar.  

Siglingaleiðin milli landanna var mjög stutt, einungis tveir dagar.  Á þessum tíma byggðu báðar 

þjóðirnar afkomu sína að hluta til á sjávarútvegi, þó svo að Færeyingar væru enn háðari honum en 

Íslendingar.  Við Ísland eru einhver bestu fiskimið í heimi og Færeyingar vildu nýta þau.6    

Færeyingar sóttu sjóinn víða á Austfjörðum.  Ekki eru til heimildir um að þeir hafi sótt 

sjóinn sunnar en Fáskrúðsfjörð, þar eru þeir nefndir í bréfabókum hreppsnefnda á níunda og tíunda 

áratugi 19. aldar.7  Fáar heimildir eru um veiðar Færeyinga frá Reyðarfirði en vitað er að þeir sóttu 

sjóinn frá Karlskála norðan Reyðarfjarðar og að minnsta kosti tveir færeyskir skipherrar hafi náð 

sér í konur á Reyðarfirði.8 

  Samkvæmt Ögmundi Helgasyni sagnfræðingi sem kom sjálfur frá Norðfirði, þá sóttu 

Færeyingar á Norðfjörð og fjallar hann um þetta í Ágrip af sögu Norðfjarðar til 1895.  Áttu þeir 

þar langa og farsæla sögu við veiðar og borguðu mikið til hreppsins bæði í formi útsvars og leigu 

á húsnæði.9 Þeir voru aftur á móti lítið í Mjóafirði og er aðeins talað um útsvar sem var lagt á þá 

árið 1890. Hinsvegar voru Færeyingar fjölmennastir á Seyðisfirði. Frá 1895 til 1915 var útgerð 

Færeyinga þar stöðug og skilaði miklum tekjum inn í hreppinn í formi útsvars og 

atvinnuuppbyggingar.10  

  Heimildir staðfesta komu Færeyinga á nokkrum stöðum. Þeir eru t.d. Borgarfjörður, þar 

sem þeir voru samfellt frá 1896 til 1928, Vopnafjörður, þar sem þeir voru fjölmennir í upphafi en 

                                                 
4 Patursson, Erlendur.  Fiskveiði-Fiskimenn 1850-1939.  (Torshavn, 1961). Bls. 34-36.     
5 Vilhjálmur Hjálmarsson.  Þeir breyttu Íslandssögunni.  Tveir þættir af landi og sjó. (Reykjavík, 1995). Bls. 100. 
6 Vilhjálmur Hjálmarsson.  Þeir breyttu Íslandssögunni.  Tveir þættir af landi og sjó. Bls. 100. 
7 Vilhjálmur Hjálmarsson.  Þeir breyttu Íslandssögunni.  Tveir þættir af landi og sjó. Bls. 139-140. 
8 Vilhjálmur Hjálmarsson.  Þeir breyttu Íslandssögunni.  Tveir þættir af landi og sjó. Bls. 148-149. 
9 Ögmundur Helgason.  Ágrip af sögu Norðfjarðar til 1895.  Lokaverkefni til kandidatsprófs í sagnfræði.  (Reykjavík, 
1983).  Setja Bls… 
10 Vilhjálmur Hjálmarsson.  Þeir breyttu Íslandssögunni.  Tveir þættir af landi og sjó. Bls. 160-163. 
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hurfu frá snemma, Bakkafjörður, þar sem þeir voru fjölmennir og sóttu frá mörgum stöðum í 

firðinum og að lokum norðan Múlasýslna; þeir sóttu til dæmis frá Skálum á sunnanverðu 

Langanesi.11   

Sem sjá má voru veiðar Færeyinga á Austfjörðum umfangsmiklar og voru þeir oft mjög 

fjölmennir.  Þeir greiddu útsvar sem hafði mikil áhrif á fjárhagsstöðu hreppa á þessu svæði.  Leiga 

á húsnæði og almenn verslun við Færeyinga var mikil búbót fyrir Íslendinga almennt á þessum 

tíma og jók það umtalsvert vinsældir Færeyinga eftir því sem á leið. 

Samfara þilskipaútgerð Færeyinga hófu þeir einnig árabátaútgerð hér við land sem hafði 

víðtækari áhrif á Austfjörðum. Hættir þeirra og venjur þóttu eftirtektarverðar og voru þær einfaldar 

í fyrstu en breyttust þegar frá leið. Færeyingar hófu sína árabátaútgerð þannig að þeir komu á 

skútum til Íslands og lögðu þeim í skjóli í fjörðum á Austurlandi.  Þar lágu þeir við og frá þeim 

reru þeir á tveimur til þremur bátum, einskonar doríustíll sem þekktist víða í Evrópu.  Þeir gerðu 

síðan að aflanum í skútunni og var hann saltaður um borð.  Þeir bjuggu í skútunum yfir 

veiðitímabilið.12        

Með tímanum þá breyttist þetta.  Þessi doríustíll á veiðum hafði ekki þekkst áður hér á 

Íslandi og þetta hélst ekki lengi svona hjá Færeyingum, enda veðurfar ekki hagstætt fyrir svona 

fyrirkomulag. Það leið ekki á löngu áður en að þeir fóru að leigja sér aðstöðu í landi allt 

veiðitímabilið.  Eftir það fóru þeir að róa frá landi og jók þetta enn meira á sókn þeirra hér á landi.13  

Flestir virtust sammála um að hættir og venjur Færeyinga væru til fyrirmyndar.  Þeir þóttu 

góðir fiskimenn, mjög starfssamir og sváfu lítið.  Þeir voru rólyndismenn sem leyfðu börnum að 

koma með sér á bátana en þau urðu þá að hafa hljótt um sig.  Þeir voru guðhræddir og mjög kristnir, 

þeir fóru ekki á sjóinn á sunnudögum en þá höfðu þeir helgistund og hvíldust. Þeir áttu það til að 

skjóta fugl og beita kjötinu á öngla sína.  Þeir borðuðu heldur fábreyttan mat, fisk og lifur oft úr 

trogum og ef veður leyfði þá borðuðu þeir úti. En þetta breyttist með tímanum og þegar þeir voru 

komnir með húsnæði á landi þá fengu þeir sér ráðskonur, íslenskar í fyrstu en síðan færeyskar.  

Með þessum ráðskonum þá skánaði mataræði þeirra.14 

Færeyingar komu til Íslands eftir ýmsum leiðum og á margskonar farkostum.  Margir komu 

á skútunum, sem þeir notuðu síðan til veiða, en það varð einnig mjög algengt að þeir kæmu einnig 

                                                 
11 Vilhjálmur Hjálmarsson.  Þeir breyttu Íslandssögunni.  Tveir þættir af landi og sjó. Bls 163-190. 
12Vilhjálmur Hjálmarsson.  Þeir breyttu Íslandssögunni.  Tveir þættir af landi og sjó. Bls 101.  
13 Vilhjálmur Hjálmarsson.  Þeir breyttu Íslandssögunni.  Tveir þættir af landi og sjó. Bls 101. 
14 Vilhjálmur Hjálmarsson.  „Fiskveiðar Færeyinga við Austurland.“  Frændafundur 1.  Reykjavík, 1992.  Bls. 136. 
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með millilandaskipum.  Póstskipin Ingólfur, Vesta og önnur millilandaskip á vegum Sameinaða 

gufuskipafélagsins voru á ferðinni.  Þá sigldu einnig skip á vegum Bergenska hingað til lands sem 

Færeyingar nýttu sér.  Þessi skip sigldu yfirleitt bara til einnar hafnar í Færeyjum svo sjómennirnir 

urðu að finna sér far áfram heim.  Þetta vandamál leystu athafnamenn eins og Otto Wathne á 

Seyðisfirði sem hagnaðist á því að ná í menn heim til sín og safna þeim saman fyrir siglinguna yfir 

hafið til Íslands.   

En eins og fyrr segir  komu Færeyingar oft á sínum eigin bátum sem þeir síðan notuðu til 

fiskveiða en þegar siglt var heim að hausti áttu þeir það til að hvolfa bátunum yfir stórtré oft átta 

til tíu báta í röð.  Þessa báta geymdu þeir þannig yfir veturinn.  En oft seldu þeir Íslendingum 

bátana.  Það varð til þess að bátaeign Íslendinga jókst og batnaði þar sem bátar Færeyinga voru 

yfirleitt betri en bátar Íslendinga. Færeyingar komu yfirleitt í lok maí og byrjun júní og fóru aftur 

í byrjun september þegar þeir þurftu að fara heim og slá túnin heima hjá sér í Færeyjum.15        

  Sjávarútvegur hafði seinna áhrif á hagþróun á Austfjörðum en annars staðar á landinu og 

má rekja það helst til tveggja ástæðna.  Fyrir það fyrsta voru plássin einangruð, samgöngur yfir 

land erfiðar og strandsiglingar hófust ekki fyrr en á níunda áratugi 19. aldar.  Þá má líka tengja 

þetta við það að þorskur gekk inn á miðin á sama tíma og það voru mestu annir í landbúnaði, í 

sumarlok.  Þar af leiðandi þá varð lítið úr tæknivæðingu atvinnulífs fyrr en á síðustu áratugum 19. 

aldar.   

Þá tæknivæðingu má að miklu leyti rekja til umsvifa og fjárfestinga útlendinga á þessum 

árum. Norðmenn og Bandaríkjamenn fjárfestu mikið og voru með mikinn rekstur.  En hlutur 

Færeyinga var eflaust meiri en áhrif hinna fyrrnefndu þar sem samskipti Færeyinga og Íslendinga 

voru miklu meiri og persónulegri.16  

Í bókinni Saga Borgarfjarðar eystra, sem Magnús H. Helgason sagnfræðingur ritstýrði, er 

kafli eftir Magnús sem fjallar um atvinnuuppbyggingu á Borgarfirði eystra.  Þar nefnir hann að 

það hafa ekki verið gerðar heildstæðar rannsóknir á umsvifum Færeyinga á Austfjörðum og þar af 

leiðandi er erfitt að segja hversu mikil áhrif þeir hafi haft.  Magnús telur samt að þessi áhrif hafi 

verið umtalsverð og nefnir hann sem dæmi að hreppurinn hagnaðist mikið á útsvari sem var lagt á 

færeyska sjómenn.  Hann nefnir einnig að Færeyingar hafi fiskað meira en heimamenn þrátt fyrir 

                                                 
15 Vilhjálmur Hjálmarsson.  „Fiskveiðar Færeyinga við Austurland.“  Bls. 138. 
16 Ólöf Garðarsdóttir. „Þáttur Færeyinga og annars aðkomufólks í vexti og viðgangi Seyðisfjarðar um aldamótin 
1900.“ Bls. 12. 
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það að þeir væru yfirleitt bara skráðir tveir á hverjum bát eins og heimamenn. Þar af leiðandi 

virðast þeir hafa haft betri báta og betri veiðarfæri.  Af þessu reyndu Íslendingar að læra og nýta 

sjálfir.17  

Það var helst tvennt sem hafði mest áhrif á þróun sjávarútvegs á Austfjörðum í þessu 

samhengi.  Kaup Íslendinga á bátum Færeyinga á haustin leiddi til stærri og betri skipakosts.  Síðan 

voru það einnig útsvarspeningarnir til hreppanna og leigupeningar til bænda sem jók umtalsvert 

tekjur heimamanna og gerði þeim kleift að fjárfesta í innviðum og útgerð.18      

Samskipti frændþjóðanna voru í næstum öllum tilfellum jákvæð og yfirleitt græddu báðir 

aðilar á þeim.  Færeyingar voru upp til hópa kurteisir og heimamenn högnuðust á viðskiptum við 

þá.  En það voru samt sumir sem höfðu áhyggjur af þessum gestum sem voru farnir að fjölmenna 

hér við land og voru opinberar reglur mjög óljósar um það hvað þegnar Danmerkur máttu gera og 

hvað þeir máttu ekki gera og hvernig skattlagningu ætti að vera háttað.   

Hagnaðurinn fólst í því að Færeyingar leigðu sér húsnæði til gistingar og svo var mikið um 

almenna verslun milli þeirra og heimamanna.  Það voru ekki eingöngu karlmenn sem komu hingað 

til lands því á þessum tíma komu einnig margar konur til starfa hér á Íslandi.     

Flestir virðast sammála um það að Færeyingar voru mikil prúðmenni.  Þeir hafi verið upp 

til hópa allt í senn, sanngjarnir og heiðarlegir í viðskiptum, nægjusamir og dagfarsprúðir og 

fjarskalega barngóðir.19   

Þrátt fyrir þessi góðu samskipti gætti mikillar andúðar á veiðum Færeyinga hér við land.  

En hliðstæð viðbrögð eru auðvitað vel þekkt víða um heim þar sem veiðimenn flestra þjóða kunna 

því illa að aðrar þjóðir fari að veiða á þeirra svæði.  Þessi andúð kom fram í blaðaskrifum þar sem 

Íslendingar lýstu yfir áhyggjum af þessum veiðum.  Áhyggjurnar gátu verið skiljanlegar og sumir 

töldu að það væri of mikill ágangur á miðin þegar 100 til 200 Færeyingar bættust við þá Íslendinga 

sem voru nú þegar að veiðum.  Aðferðir Færeyinga voru einnig gagnrýndar en var sú gagnrýni að 

mestu leyti byggð á misskilningi og útúrsnúningi.  Eitt dæmi um þetta var þegar íslenskur bóndi 

skrifaði blaðagrein þar sem hann taldi að Færeyingar væru að eyðileggja fiskimiðin þar sem að 

þeir fóru fram á fjörðinn til að veiða og gætu þar með hrætt fiskinn í burtu. En Íslendingar sáu 

                                                 
17 Magnús H. Helgason. Saga Borgarfjarðar eystra. „Atvinnu og verslunarsaga Borgarfjarðar eystri 1895-1950.“  
(Reykjavík, 1993).  Bls. 125-129.   
18 Vilhjálmur Hjálmarsson.  „Fiskveiðar Færeyinga við Austurland.“  Bls. 167. 
19 Vilhjálmur Hjálmarsson.  „Fiskveiðar Færeyinga við Austurland.“  Bls. 139.  
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fljótt hversu færir Færeyingar voru og fóru fljótt að taka upp þeirra siði í stað þess að gagnrýna 

þá.20  

Íslendingar reyndu mikið á opinberum vettvangi að banna þessar veiðar.  Margir hreppar 

bjuggu til bænaskrár þar sem þess var krafist að sett yrðu lög á Færeyinga sem bönnuðu þeim að 

veiða við strendur Íslands.  Þetta fór fyrir Alþingi sem, eftir miklar umræður, setti saman drög að 

lögum sem danska ríkisstjórnin féllst ekki á. Þetta gerðist oftar en einu sinni, en vegna þess að 

Íslendingar og Færeyingar voru báðir þegnar Danaveldis þá var ekki hægt að banna Færeyingum 

þessar veiðar.   

Það verða að lokum straumhvörf í þessum málum þegar danska ríkið gaf eftir og Alþingi 

samþykkti lög sem settu ramma utan um gjaldtöku fyrir þessar veiðar, sem fólst einna helst í 

útsvari.  Það var með þessum lögum sem hreppar fengu leyfi til að leggja útsvar á Færeyinga.  

Þegar þetta hafði verið samþykkt og tekjur jukust í formi útsvars, leigu á húsnæði og með almennri 

verslun breyttist afstaða Austfirðinga til veiðanna og með tímanum urðu Færeyingar hluti af 

sumrinu á Austfjörðum.21       

Í fyrstu ætluðu Færeyingar að gista í skútunum sem þeir veiddu frá en veðráttan á Íslandi 

bauð ekki upp á þetta fyrirkomulag og sóttu því Færeyingar fljótlega í það að fá gistingu á landi, 

sem fyrr segir.  Þessi aðstaða sem þeir leigðu var oft slæm og óhentug ef til vill lengst af þeim tíma 

sem þessar veiðar stóðu yfir.  Bændur sáu sér hag í að leigja Færeyingum húsnæði og voru þetta 

oft fjárhús eða ámóta kofar.  Síðar byggðu bændur skúra og gerðu að smáhúsum fyrir Færeyingana.  

Þetta húsnæði var oft illa kynt og söknuðu Færeyingar lengi vel torfbæjanna sem þeir höfðu fengið 

not af í fyrstu.  En allt var betra en að vera á skútu úti á miðjum firði alla vertíðina.  Margir bændur 

högnuðust vel á þessum viðskiptum.22   

Það er stutt á milli Færeyja og Íslands og gátu því Færeyingar flutt margar nauðsynjar með 

sér eins og veiðarfæri og kost.  Þetta varð til þess að verslun við þá varð takmörkuð.  Það var samt 

alltaf einhver verslun.  Færeyingar keyptu einna helst ull, mjólk og kjöt.  Hver áhöfn hafði það til 

siðs að kaupa kind til slátrunar þegar vertíðinni var að ljúka.   

Það var aftur á móti ís og snjór sem voru örugg söluvara til Færeyinga og var notað til að 

kæla aflann. Það var mjög algengt að bændur kæmu sér upp sérstökum snjógeymslum yfir 

                                                 
20 Vilhjálmur Hjálmarsson.  „Fiskveiðar Færeyinga við Austurland.“  Bls. 130. 
21 Vilhjálmur Hjálmarsson.  „Fiskveiðar Færeyinga við Austurland.“  Bls. 130-131. 
22 Vilhjálmur Hjálmarsson.  Þeir breyttu Íslandssögunni.  Tveir þættir af landi og sjó. Bls 101-102 



20 

 

veturinn.  Öll þessi verslun byggðist á vöruskiptum enda þekktust varla peningaviðskipti á 

Austfjörðum á þessum tíma.  Færeyingar borguðu með veiðarfærum, hörðu brauði og salti.23   

  Seyðisfjörður var mikilvægur kaupstaður á Austurlandi á þessum tíma og endurspeglar 

vöxtur hans þá grósku sem varð í þessum landshluta á þessu tímabili.  Seint á 19. öld hófst 

vaxtarskeið sem var að miklu leyti keyrt áfram af fjárfestingum erlendra aðila, ekki síst frá Noregi.  

En farandverkamenn áttu einnig stóran þátt í þessum vexti og voru Færeyingar mikilvægasti 

hópurinn, bæði karlar og konur.  Á Seyðisfirði var hlutfall kvenna mjög hátt meðal Færeyinga sem 

komu þangað.  Þessar konur frá Færeyjum voru skráðar sem vinnukonur og bjuggu þær næstum 

allar inni á heimilum danskra og norskra millistéttarmanna.  Þær virðast bæði hafa unnið sem 

þjónustustúlkur á heimilum þessara fjölskyldna en einnig sem fiskverkakonur.  Konur eins Inga 

frá Króki kom fjórtán sinnum til Íslands til að vinna á vertíð.  Hún lýsir því þegar hún á einni 

vertíðinni dvaldi upp á háalofti með þrjátíu konum, tveimur íslenskum en allar hinar voru 

færeyskar.24 

 

2 Ímynd þjóða 

Frá því í árdaga hafa kynni af öðrum menningarsvæðum, tungumálum og siðum stjórnast af 

valskynjun á því sem vekur forvitni, örvar ímyndunaraflið og kallar fram heillandi myndir í huga 

fólks.  Mat á öðrum er vitaskuld ekkert annað en endurspeglun á manns eigin sjónarhorni.25 

 

Þjóðarímyndir og sú hugmyndafræði sem liggur þeim að baki er flókið viðfangsefni og á sér 

margar hliðar sem hægt er að kafa mjög djúpt ofan í.  En í grunninn eru þetta tvennskonar 

hugmyndir um stóra hópa af einstaklingum eins og þjóðir, þjóðarbrot, kynþætti, o.s.frv.  

Annarsvegar eru þetta hugmyndir sem aðrir sambærilegir hópar hafa af þessum hópum og síðan 

eru þetta þær hugmyndir sem þessi hópar hafa um sjálfan sig og reyna síðan að spegla þær 

hugmyndir með ýmsum miðlum. 

  Ímyndafræðin, sem sérhæfir sig í að rannsaka þessa tilhneigingu mannsins að tjá sig með 

tilbúnum myndum og hugmyndum og skilgreina sjálfa sig og aðra út frá þeim á sér langa sögu 

                                                 
23 Vilhjálmur Hjálmarsson.  „Fiskveiðar Færeyinga við Austurland.“  Bls. 138 
24 Ólöf Garðarsdóttir. „Þáttur Færeyinga og annars aðkomufólks í vexti og viðgangi Seyðisfjarðar um aldamótin 
1900.“ Bls. 16-17  
25 Beller, Manfred. „Skynjun, ímynd, ímyndafræði.“ Ímyndir og ímyndafræði. Bls. 53 
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og hafa margir sérfræðingar tileinkað sér þessi fræði.  Má þar nefna hollenska prófessorinn Joep 

Leerssen og þýska mannfræðinginn Manfred Beller sem hafa verið einstaklega framtaksamir í 

þessum fræðum og mótað ríkjandi kenningar. 

  Samkvæmt Leerssen og Beller á ímyndafræðin sér langa og flókna sögu innan hugvísinda  

þar sem skipst hafa á tímabil þar sem hún er mjög ríkjandi og tímabil þar sem hún er næstum 

ekkert notuð.  Þeir sjá mikið notagildi í henni og telja það einfaldlega nauðsyn að rannsaka 

hegðun manna og rit þeirra út frá ímyndafræðinni því viðhorfin og hugmyndafræðin sem liggur 

henni að baki hafa haft mjög róttæk áhrif á samfélag manna og samskipti þeirra á milli. 

  Í þessum undirkafla ætla ég að skipta umfjöllun Leerssen og Beller um ímyndafræði í 

tvennt; í fyrsta lagi er um að ræða uppruna og sögu ímyndafræðinnar og tengingu hennar, þá 

sérstaklega samanburðarímyndafræðinnar, við bókmenntafræði og önnur hugvísindi.  Síðan eru 

það þjóðarímyndir og hvernig staðalímyndir og viðhorf birtast í bókmenntafræðinni og hvernig 

samanburðarímyndafræði er notuð í þessum tilfellum. 

  Eftir það ætla ég að fjalla um þá ímynd sem Íslendingar hafa haft á Færeyingum út frá 

rannsókn Inga Sigurðssonar sem hann fjallaði um á Frændafundi árið 1992.  Þar kemur í ljós að 

ímynd Færeyinga er ekki í takt við aðrar staðalímyndir sem Íslendingar hafa á útlendingum.  

Færeyingar eru næstum því Íslendingar í augum margra Íslendinga og því áhugavert að meta 

samskipti þeirra út frá þessu viðhorfi. 

 

2-1 a)  Bókmenntafræði:  Samanburðarímyndafræði   

„Bókmenntaleg ímyndafræði- og sérstaklega þó samanburðarímyndafræði- fæst við einkenni 

annarra landa og þjóða, eins og þau koma fram í textum, sérstaklega á þann hátt sem þau eru sett 

fram í bókmenntaverkum, leikritum, ljóðum, ferðabókum og ritgerðum, hvaðan þau eru 

uppruninn og hvaða hlutverki þau gegna.“26   Beller heldur áfram með þessa skoðun sína og 

telur að það sé hefð allt frá fornöld fyrir því að einkenni ýmissa þjóða og staða sé mikilvægur 

þáttur í öllum helstu bókmenntaverkum hina ýmsu menningarheima.  Ímyndafræðileg gagnrýni 

innan ýmissa hugvísinda nota síðan hin ýmsu hugtök eins og fordóma, klisjur og staðalímyndir 

sem hafa í raun sömu merkingu og eru oft lítið eða ekkert aðgreind. 

                                                 
26 Beller, Manfred. „Skynjun, ímynd, ímyndafræði.“ Bls. 55. 
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 Beller telur að þetta sérsvið, bókmenntaleg ímyndafræði eða samanburðarímyndafræði, 

sé ein af mikilvægustu aðferðunum innan samanburðarbókmennta á sviði 

bókmenntarannsókna.27  Leerssen tekur undir þetta þegar hann fjallar um sögu þessarar 

fræðigreinar, hvernig hugmyndafræðin á bak við greinina hefur verið notuð á ógnvænlegan máta 

til þess að réttlæta yfirburði einnar menningar yfir aðra og í kjölfarið réttlætt einnig hegðun sem 

er ætluð að staðfesta þessar hugmyndir. Til viðbótar við þessa samfélagslegu áhrifaþætti bendir 

hann einnig á að fræðimenn hafi haft lamandi áhrif á þróun og frelsi fræðigreinarinnar til að 

þroskast og dafna.  Nefnir hann til að mynda þá kreppu sem hinn virti bókmenntafræðingur René 

Welleck setti fræðigreinina í árið 1953 með því að segja að ímyndafræði ætti að heyra undir 

félagsfræði en ekki bókmenntafræði.28  Þessi kreppa átti eftir að vara, með örfáum 

undantekningum, í nokkra áratugi.   

 Á meðan hinnar ýmsu systurgreinar sóttu sér efni í fræðin á bak við ímyndafræðina þá 

var hún í mikilli kreppu allt þar til fyrir um það bil þrjátíu árum þegar mikil endurskipulagning 

átti sér stað.  Joep Leerssen telur að bókmenntafræðileg ímyndafræði hafi mikla sérstöðu þar sem 

að hún auðgar, með niðurstöðum sínum, hið víðara svið hugvísindanna og umfjöllun þeirra um 

tilbúnar sjálfsmyndir.  Þá kann hún einnig að hjálpa okkur við formgerðarflokkun á 

hversdagslegri og formúlukenndri rithefð í bókmenntum, þættir sem menn hafa yfirleitt vanrækt 

en þeir eru þýðingarmiklir til að skilja skáldlegan og verklegan grunn texta.29 

 Leerssen telur upp eftirfarandi þætti til þess að útskýra enn frekar aðferð og fræðilegan 

grunn ímyndafræðinnar.  Hún snýst fyrst og fremst um bókmenntalega framsetningu sem sýnir 

að það er í skáldverkum sem staðalímyndir varðveitast og fá útbreiðslu.  Endanlegur sjónarhóll 

ímyndarannsókna er kenning um menningarlegar eða þjóðlegar staðalímyndir, ekki kenning um 

menningarlega eða þjóðlega samsemd.  Ímyndafræðin fjallar um svokallað „representamen“, 

framsetningu á stílbrögðum og orðræðu.  Ímyndafræðin fæst við tiltekin auðkenni og lýsingar 

sem falla utan við sannreynanlegar staðhæfingar eða staðreyndayrðingar.  Rannsóknir á 

þjóðarímyndum er í sjálfu sér samanburðarfræðilegt verkefni, með henni er fengist við 

þverþjóðleg tengsl fremur en sjálfsmyndir þjóða.30 

 

                                                 
27 Beller, Manfred. „Skynjun, ímynd, ímyndafræði.“ Bls. 55. 
28 Leerssen, Joep. „Ímyndafræði-saga og aðferð.“ Bls 30 
29 Leerssen, Joep. „Ímyndafræði-saga og aðferð.“ Bls. 36 
30 Leerssen, Joep. „Ímyndafræði-saga og aðferð.“ Bls 33-36 
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2-1 b)  Staðalímyndir og viðhorf 

Eins og Beller og Leerssen fjalla um hér að ofan snýst ímyndafræðin um rannsóknir á 

staðalímyndum og viðhorfum eins og þau birtast í bókmenntaverkum og hvernig þessi verk 

viðhalda og réttlæta þessi viðhorf. Innan bókmenntanna má sjá þessi viðhorf og staðalímyndir í 

verkum allt aftur í elstu skáldverk sem við höfum aðgang að, en það er á endurreisnartímanum 

sem þessi viðhorf og ímyndir eru formfest og skipulagi komið á þau.  Viðhorf og staðalímyndir 

voru þá festar í sessi og flokkaðar á skipulagðan máta.   

 Leerssen bendir á rit frá upphafi þessa tímabils sem dæmi um hvernig menn fóru að 

flokka staðalímyndir.  Í Skáldskaparfræði í sjö bókum eftir Julius Caesar Scaliger eru fjölmargir 

listar sem hann hefur safnað saman og þar má finna lista yfir þjóðareinkenni: „Munaður er 

kennimark Asíumanna, ósannsögli Afríkumanna, greind (með leyfi að segja) Evrópumanna.   

Fjallaþjóðir eru grófar, þjóðir frá lágsléttum eru alvörugefnar og hæglátar…“.31 

 Mikilvægustu aukaáhrifin af flokkunum Scaligers var að þjóðum voru fyrst og fremst 

raðað eftir skapgerðareinkennum, persónueiginleikum, svipmóti og hegðun.  Þessi sálfræðilega 

flokkun eftir skapgerð hafði mikil áhrif vegna þess að hún var einnig ráðandi í hinum 

bókmenntalega hugarheimi og gegnsýrði allar evrópskar bókmenntir.32 

 Bókmenntir áttu að lúta vissum lögmálum og eitt af þeim var þörfin að skapa trúverðug 

tengsl milli söguþráðar og persónu.  Hetjudáð verður að vera unnin af aðdáanlegri hetju.  

Athafnir tiltekinnar söguhetju verða að vera í samræmi við persónuleika hennar.  Þetta kallaðist 

trúverðugleiki og var álitinn ómissandi hluti af bókmenntaverki til þess að sannfæra lesendur.33 

 Í mörgum tilfellum var það gegnumgangandi á klassíska tímabilinu að þessar tilbúnu 

manngerðir, sem einkenndu persónuleikastílinn, voru auðkenndar með þjóðerni.  Þetta var 

skáldskaparfræði hins fyrirsegjanlega og það voru rituð verk sem flokkuðu persónuleika eftir 

þjóðernum eins og bók eftir  Jules de La Mesnardiere frá árinu 1640.  Þar lýsti hann 

persónuleikaeinkennum hverrar þjóðar fyrir sig, til dæmis þá voru Frakkar hugrakkir, 

fyrirhyggjulausir, örlátir, úrræðagóðir o.s.frv.34 

                                                 
31 Leerssen, Joep. „Skáldskapar-og mannfræði þjóðareinkenna (1500-2000)“ Bls. 2 
32 Leerssen, Joep.  „Skáldskapar-og mannfræði þjóðareinkenna (1500-2000)“ Bls. 3. 
33 Leerssen, Joep.  „Skáldskapar-og mannfræði þjóðareinkenna (1500-2000)“ Bls. 3. 
34 Leerssen, Joep.  „Skáldskapar-og mannfræði þjóðareinkenna (1500-2000)“ Bls. 4. 
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 Á 17. öld urðu andstæðutöflur mjög vinsælar, töflur eins og Spánverjinn Benito Feijó 

skrifaði, þetta voru töflur sem sýndu hversu mismunandi þjóðir voru.  Í kjölfarið á ritgerð Feijó 

komu út hinar ýmsu töflur eins og þjóðataflan sem var gerð í mörgum eintökum í Suður-

Þýskalandi og Austurríki.  Á þessum töflum voru þjóðum raðað frá vinstri til hægri á vestur-

austur möndli.  Þær voru táknaðar með manneskjum í dæmigerðum klæðnaði og þar fyrir neðan 

var tafla með einkenni viðkomandi þjóða.35 

 Á tímum upplýsingarinnar deildu menn um staðalímyndir og uppruna þeirra.  Var það 

loftslagið og umhverfið sem réði för eins og Montesquieu hélt fram í sínum ritum eða voru 

þessar ímyndir eðlislægar?  Þetta var 18. aldar útgáfa af deilum um áhrifamátt erfða og 

umhverfis.36 

 Umræðan um staðalímyndir og viðhorf tók viðsnúning þegar Herder færði fram þá 

spurningu um þennan mun sem upplýsingarmenn fjölluðu svo mikið um.  Herder benti á það að 

það er breytileikinn sjálfur sem er merkilegur, ekki það að samfélög manna séu öðruvísi heldur 

sú staðreynd að þau eru öðruvísi.  Í fyrstu ætti þessi bylting Herders að leiða af sér þá þróun að 

fjölbreytileikanum væri fagnað, allir ættu að lifa í sátt og samlyndi en svo var ekki og  það er hin 

rómantíska þjóðernishyggja sem fylgir í kjölfarið og þó svo að hinir ýmsu menningarheimar fari 

að varðveita og uppgötva menningu sína þá leiðir það einnig til átaka á milli mismunandi 

menningarkima.37 

 Fræðimenn á tímum rómantíkurinnar gengu skrefinu lengra en Herder, menn eins og 

Kant, Hegel, og Schelling sáu menningu og þjóðareinkenni ekki sem aukaafleiðingu af loftslagi 

eða samfélagi heldur einkennandi andleg grundvallarlögmál sem stuðluðu að því að framganga 

þjóðar í heiminum og órofin saga þeirra í margar kynslóðir var óumflýjanleg.  Tungumál, 

heimssýn, samsemd og sameiginlegt siðferði var ein mannfræðileg heild sem sá þjóðum fyrir 

menningarlegu erfðaefni.38 

 Hugmyndin um eðlislæg þjóðareinkenni hélt velli talsvert fram á 20. öld og á ennþá fylgi 

að fagna á sviði stjórnmála og í félagsvísindum, þótt hún sé ekki lengur einráð.  

Póstmódernisminn hefur grafið undan stuðningi við eðlishyggju og samsemdarflokka og telur að 

                                                 
35 Leerssen, Joep.  „Skáldskapar-og mannfræði þjóðareinkenna (1500-2000)“ Bls. 6. 
36 Leerssen, Joep.  „Skáldskapar-og mannfræði þjóðareinkenna (1500-2000)“ Bls. 8. 
37 Leerssen, Joep.  „Skáldskapar-og mannfræði þjóðareinkenna (1500-2000)“ Bls. 9. 
38 Leerssen, Joep.  „Skáldskapar-og mannfræði þjóðareinkenna (1500-2000)“ Bls. 10. 
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bæði þessi fyrirbæri séu tilbúningur.  Menning er samkvæmt Levi-Strauss handahófskennt 

mynstur athafna og tengsla en ekki birtingarmynd sálar eða anda þjóðarinnar.39 

 Þó svo að þessi gagnrýni hafi átt sér stað og atburðir síðustu aldar valdi því að hin 

þjóðernislega hugmyndafræði, sem einkenndi síðustu áratugi 19. aldar og þá fyrstu á 20. öld, hafi 

beðið áþreifanlegan hnekki er það enn svo að á tímum alþjóðavæðingar eru sífellt fleiri 

þjóðfélagshópar sem berjast fyrir sérstakri sjálfsmynd og fyrir því að geta greint sig frá 

nágrönnum sínum. Þannig að ímyndafræðin lifir enn og full nauðsyn er að rækta hana til þess að 

geta útskýrt þessa tilhneigingu og koma hugsanlega í veg fyrir að hægt sé að endurtaka þann 

hrylling sem átti sér stað á síðustu öld.40 

 

2-2  Ímynd Íslendinga á Færeyingum 

Eins og fram kemur hér að ofan er það sterk tilhneiging í samfélagi manna að móta sér 

hugmyndir um önnur samfélög sem eru þó ekki alltaf byggð á staðreyndum.  Spurningin er þá 

hefur þetta verið tilfellið á Íslandi gagnvart Færeyingum?  Ingi Sigurðsson prófessor við Háskóla 

Íslands er sá fræðimaður á Íslandi sem hefur rannsakað þetta efni mest og flutti hann fyrirlestur á 

ráðstefnunni Frændafundur árið 1992 um þetta viðfangsefni.   

 Samkvæmt Inga eru heimildir fáar og frekar snauðar um þetta efni.  En nokkur atriði sem 

standa upp úr.  Eitt er það að fáar sem engar grundvallarbreytingar hafa orðið á viðhorfum 

Íslendinga til Færeyinga í gegnum tíðina.  Annað er það að Færeyjar og Færeyingar virðast alls 

ekki framandlegir fyrir Íslendinga og mikil samkennd með þeim finnst í ritum Íslendinga.41 

 Almennt hefur viðhorf  Íslendinga verið og er enn mjög jákvætt í garð Færeyinga.  

Samkvæmt rannsóknum Inga er mjög ríkt í Íslendingum að hafa það sjónarmið að Færeyingar 

standi Íslendingum sérstaklega nærri, vegna þess að þjóðirnar séu náskyldar og eigi margt 

sameiginlegt.  Dæmi um þetta sjónarmið nær alveg aftur til Jóns Indíafara árið 1616.  Þar ritar 

hann að báðar þjóðirnar hafi margt sameiginlegt þar á meðal tungumál og siðvenjur.42 

Það myndast fljótt á 19. öld hefð fyrir því að tala um frændsemi og vináttu þjóðanna og 

hvatt er til aukinna samskipta þeirra.  Grein frá 1880 í Akureyrarblaðinu Fróða fjallar um 

                                                 
39 Leerssen, Joep.  „Skáldskapar-og mannfræði þjóðareinkenna (1500-2000)“ Bls. 11. 
40 Beller, Manfred. „Skynjun, ímynd, ímyndafræði.“ Bls. 60-61. 
41 Ingi Sigurðsson. Viðhorf Íslendinga til Færeyja og Færeyinga. Bls. 220. 
42 Ingi Sigurðsson. Viðhorf Íslendinga til Færeyja og Færeyinga. Bls. 223. 
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samskipti þjóðanna, talað er um Færeyjar sem litlu frændþjóðina, hvernig samskiptin hafi aukist 

á síðustu tímum og hvatt er til eflingar þeirra.  Ingi minnist á tvo menn sem taka undir þetta 

sjónarmið, þá Hannes Pétursson sem ritaði árið 1967 að hvergi sé minni útlendinga að finna en 

Færeyinga og að við séum býsna lík að hjartalagi og skapsmunum.  Friðrik Friðriksson ritaði árið 

1928 einnig á líkan veg, að allir í Færeyjum hafi verið svo ljúfir og góðir og honum hafi fundist 

hann vera kominn heim.  Þessi áhersla á frændsemi við Færeyinga varð einnig til þess að viðhorf 

margra Íslendinga var að okkur bæri að styðja Færeyinga í þjóðernisbaráttu þeirra. Það 

myndaðist mikil samkennd með Færeyingum í þessu máli, sérstaklega á fyrri hluta 20. aldar.43 

Eins og fyrr segir eru heimildir fáar og almennt virðist það vera þannig að þótt viðhorfið 

sé almennt jákvætt í garð Færeyinga er það að mati sumra frekar áhugalaust.  Það er að segja að 

Íslendingar virðast upp til hópa vera að miklu leyti alveg sama um þessa frændur sína.  Árið 

1925 ritaði Árni Pálsson t.d. grein þar sem hann kvartaði yfir því að Íslendingar væru frekar 

„…tómlátir og áhugalausir um málefni Færeyinga.“  Guðni Jónsson prófessor tók undir þetta og 

taldi að Íslendingar ættu að vera duglegri að styðja sjálfstæðisbaráttu Færeyinga.44 

En þó svo að þessi samskipti séu lítil og viðhorfið almennt jákvætt má samt finna 

alhæfingar og þessa samanburðarlista yfir einkenni sem má finna í samskiptum annarra þjóða.  

Það verður þó að taka fram að í flestum tilfellum eru þessar alhæfingar jákvæðar.  Freysteinn 

Gunnarsson er til að mynda höfundur sem hefur fjallað hvað mest um þennan samanburð á milli 

Íslendinga og Færeyinga og einnig um þjóðareðli Færeyinga.  Árið 1924 ritaði hann „ … 

Færeyingar eru sú þjóð, sem líkist Íslendingum mest, fyrst og fremst að útliti og að mörgu leyti 

að innræti … kátari og léttlyndari eru þeir en við …“  Þórarinn Gr. Víkingur bætir við nokkrum 

alhæfingum: „Trúin á einstaklingsframtakið er mjög rótgróin hjá Færeyingum yfirleitt … eru 

óvenju fastheldnir við gamlar venjur og þess vegna seinfærir til nýbreytni.“  Aðrir fjalla um 

rómaða gestrisni Færeyinga og snyrtimennsku þeirra í umgengni.45   

 Í gegnum aldirnar hafa samskipti þjóðanna tveggja verið á ýmsan máta en áhrif þeirra á 

milli kannski lítil sem engin.  En á seinni hluta 19. aldar hófust fiskveiðar Færeyinga við 

Íslandsstrendur og þá reyndi loks á þessa frændsemi.  Í fyrsta kafla hér á undan er einmitt fjallað 

um það hvernig viðbrögðin voru fyrst til að byrja með.  Íslendingar töldu að Færeyingar væru að 

                                                 
43 Ingi Sigurðsson. Viðhorf Íslendinga til Færeyja og Færeyinga. Bls. 224-225. 
44 Ingi Sigurðsson. Viðhorf Íslendinga til Færeyja og Færeyinga. Bls. 226. 
45 Ingi Sigurðsson. Viðhorf Íslendinga til Færeyja og Færeyinga. Bls. 232-233. 
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ryðjast inn á sitt svæði og skemma fyrir fiskveiðum sínum á meðan Færeyingar töldu að 

Íslendingar væru fullgrófir í sínum tilraunum til að stjórna og græða á fiskveiðum Færeyinga.46 

 En þegar leið á þetta tímabil breyttist þetta viðhorf og frændsemin kom fljótt í ljós, enda 

varð þróunin sú að Íslendingar höfðu umtalsverðan efnahagslegan ávinning af viðskiptum við 

Færeyinga.  Ýmsar heimildir greina frá því að Færeyingar voru vel liðnir meðal Íslendinga og 

eignuðust vini hér á landi.47 

 Eins og Ingi Sigurðsson segir er það ansi áhugavert að bera saman viðhorf Íslendinga til 

Færeyja og síðan til annarra landa.  Færeyjar koma Íslendingum síður framandlega fyrir sjónir og 

á heildina litið eru viðhorf Íslendinga til Færeyinga einkar jákvæð.  Það er mjög mikið fjallað um 

frændsemi við Færeyinga og er næstum einstakt, aðeins er fjallað jafn mikið um frændsemi við 

Norðmenn, þá sérstaklega til þeirra sem búa í norðurhluta Noregs.  Þetta viðhorf hefur eflaust 

haft mikil áhrif á það hversu fljótt neikvætt viðhorf Austfirðinga var að breytast til hins betra og 

þá hversu vel Færeyingum var tekið af almenningi.48 

 

3 Sýningin     

Eins og fyrr segir var það talsverð tilviljun sem réði því að ég hóf þetta verkefni.  Það má segja 

að eitt leiddi af öðru, áfangi á vorönn sem varð að einstaklingsverkefni sem síðan varð að 

lokaverkefni.  Þetta átti sér síðan hliðstæðu í uppbyggingunni að lokaverkefninu sjálfu.  Því að á 

meðan hugmyndin að sýningu var alltaf ofarlega í huga mínum var það engan veginn augljóst 

hvernig hún yrði eða hvaða efnivið væri hægt að nota. 

 Það var síðan 8. maí 2017 sem ég fæ tölvupóst frá Sumarliða leiðbeinanda mínum um 

það að Fornmunasafnið í Færeyjum hafði sent okkur myndir og leist honum mjög vel á þann 

efnivið.  Á næstu vikum koma það alltaf betur og betur í ljós að myndirnar reyndust algjör 

fjársjóður og voru svo merkilegar að hægt væri að byggja viðamikla sýningu á þeim.   

Við vorum búnir að vera í miklu sambandi við einstaklinga á Austfjörðum í ljósi þess að 

þetta efni snýst um  Austfirði og ljósmyndirnar eru frá Austfjörðum.  Þá kom upp hugmyndin að 

setja upp sýninguna þar.  Þessi sýning yrði eflaust farandsýning og yrði hugsanlega sýnd á fleiri 

                                                 
46 Ingi Sigurðsson. Viðhorf Íslendinga til Færeyja og Færeyinga. Bls. 231. 
47 Ingi Sigurðsson. Viðhorf Íslendinga til Færeyja og Færeyinga. Bls. 231. 
48 Ingi Sigurðsson. Viðhorf Íslendinga til Færeyja og Færeyinga. Bls. 234. 
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en einum stað á Austfjörðum.  Síðan yrði valmöguleikinn opinn að fara með hana til Reykjavíkur 

og setja hana upp þar.  Það var aftur á móti alveg öruggt að það væri handhægast að setja upp 

fyrst lítið brot af sýningunni í Reykjavík.  

Í nóvember 2017 setti ég síðan upp litla sýningu í Háskóla Íslands með 8 myndum úr 

þessu merkilega safni og þó svo að þetta hafi verið lítil sýning vakti hún talsverða athygli og 

birtist viðtal við mig í fréttum Stöðvar 2 um þessa hana.  

Í þessum kafla ætla ég að reyna að svara þriðju og síðustu rannsóknarspurningunni, það er: 

Hvernig er best að miðla þessu efni og hvernig sýningu ætti að setja upp?  Með svari við henni 

vonast ég til að hafa lagt mitt að mörkum til að koma þessari sýningu á fót.   

Fyrst byrja ég á fræðilegum kafla um sýningar almennt, þar sem ég fer yfir það hvað 

sérfræðingar leggja til að beri að hafa í huga þegar sýning er hönnuð og sett upp.  Þar á eftir fer 

ég yfir sýninguna sem ég setti upp á sínum tíma, hvernig vinnan og undirbúningur fór fram og 

hvaða móttökur sýningin fékk á þessum stutta tíma sem hún fékk að vera upp í Háskóla Íslands.  

Að lokum kem ég með nokkrar hugmyndir um stærri og flóknari sýningu sem hægt væri að setja 

upp annarsstaðar, þar ætla ég að nota Safnahúsið við Hverfisgötu sem viðmið um staðsetningu.  

Þann stað vel ég einfaldlega vegna þess að ég hef unnið þar í þrjú ár og þekki bæði kosti og galla 

þeirrar staðsetningar. 

 

3.1 Sýningar almennt 

Timothy Ambrose og Crispin Paine eru báðir sérfræðingar um söfn og uppsetningu sýninga inni 

á söfnum.  Bakgrunnur þeirra liggur í fornleifafræði og eru þeir báðir með stöður hjá háskólum 

og stofnunum í London þar sem þeir sérhæfa sig í söfnum og varðveislu muna.  Björn G. 

Björnsson er annar sérfræðingur sem ég vitna í til að byggja upp fræðilegan grunn að 

sýningarhaldi.  Í bók sinni Sýningagerð: aðferðir, hollráð og fróðleikur um hönnun og 

uppsetningu sýninga, fjallar hann nokkuð vel um helstu áherslur og fræði á bak við það að setja 

upp sýningu.49       

Timothy Ambrose og Crispin Paine eru aðallega að fjalla um söfn og safnastarf í bók 

sinni Grunnatriði safnastarfs.  En það eru nokkrir góðir punktar sem eiga mjög vel við um 

sýningar almennt.  Til að mynda fjalla þeir um það að flest ef ekki öll söfn noti texta og myndir 

                                                 
49 Björn G. Björnsson. Sýningagerð: aðferðir, hollráð og fróðleikur um hönnun og uppsetningu sýninga. Bls. 11 
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við sýningar til þess að dýpka og auka frásagnarmöguleika sýninganna. Eftir því sem hönnunin 

er nákvæmari þeim mun betri er árangurinn.50 

Ambrose og Paine telja það mjög mikilvægt til að ná þessum árangri að hafa einn aðila 

ábyrgan fyrir því að samhæfa efni sýningarinnar og annar aðili ætti að vera ábyrgur fyrir 

hönnuninni.  Það er grundvallaratriði að þeir tveir vinni síðan náið saman.51  Björn tekur undir að 

undirbúningurinn er mikilvægur.  Hann bendir á að áherslan eigi að vera á sjónrænu þættina,  

það sem fyrir augu ber, það sem hægt er að sýna.  Aðrir þættir eru til stuðnings og útskýringar.52 

Í hugmyndavinnunni á að draga fram hið myndræna í viðfangsefninu og það á að skapa 

samstæða, sjónræna heild sem styður við meginefni og inntak sýningarinnar.  Sýningagerð er 

hvorki ritgerðarsmíð né fyrirlestur heldur veisla fyrir augað, frásögn í þrívíðu rými þar sem 

munir, myndefni, litir og aðrir þættir, sem hafa áhrif á sjónræna skynjun, virka sem ein heild.53 

Þeir Timothy og Crispin koma með mjög áhugaverða athugun þegar kemur að þessari 

hugmyndavinnu og ég nota í tillögum mínum að uppsetningu sýningar. Þeir nefna það að allir 

vilji snerta hluti ásamt því að horfa á þá.  Snerting er mikilvæg leið til að fá mynd af hlutum, 

fyrir sjónskerta og blinda er hún að sjálfsögðu nauðsynleg.54   

Myndefni er erfitt þegar kemur að snertingu, það er auðvitað hægt að prenta myndir á 

endingargott efni sem höndlar ágætlega snertingu en snertingin eykur lítið gildi myndar.  

Hugmynd mín væri sú að nálgast þetta frekar frá sjónarhorni Björns og fara inn á önnur skynfæri 

en sjón og snertingu og vera með hljóð til þess að auka gildi sýningarinnar.  Þó svo að auðvitað 

væri hægt að gera einhverskonar eftirlíkingar af myndefninu væri það dýrt og erfitt í 

framkvæmd.  Þannig að ég mun útfæra seinna í ritgerðinni hvernig hljóðupptökur gætu fullnægt 

þessu hlutverki. 

Timothy og Crispin koma nánar inn á þessa hugmynd mína um að notast við fleiri 

skynfæri en sjón.  En þeir fjalla aðallega um slíka notkun á tækni út frá kostnaðarhliðinni en 

þegar þeir skrifuðu bók sína þá var þessi tækni aðeins minna þróuð og dýrari í framleiðslu og 

notkun.  Þeir leggja því ríka áherslu á það að það þarf að réttlæta slíka notkun vel.  Það er enn í 

dag vel hægt að gera mjög dýra útgáfu af hljóðrænni og gagnvirkri sýningu en það er ekki 
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nauðsynlegt og því vel hægt að setja upp mjög vandaðan gagnvirkan hluta af sýningunni á 

ódýran hátt.55 

Þeir félagar fara yfir nokkrar tegundir af sýningum sem flest söfn reyna að setja á svið.  

Sú fyrsta er vekjandi sýning sem á að veita innblástur og vekja fólk til umhugsunar.  

Frásagnasýning er sýning sem segir sögu og er fræðandi.  Endurgerðarsýning er sýning sem 

endurgerir atburði og umhverfi.  Að lokum þá er það flokkuð sýning sem setur skylda hluti 

saman án þess að túlka þá að verulegu leyti.  Sýningarnar sem ég hef í huga væru að mestu leyti 

blanda af frásagnarsýningu og endurgerðarsýningu.56 

Grundvallaratriðin við hönnun og uppsetningu eru þó yfirleitt hin sömu, að sýna eitthvað 

markvert og segja sögu á sjónrænan hátt.  Farsælast er að reikna með því að gestirnir viti ekkert 

um viðfangsefnið.  Þeim þarf að líða vel og þeir verða að geta treyst umhverfinu og áttað sig á 

aðstæðum.57 

Samkvæmt Birni þá eru fimm lykilatriði í vali og uppsetningu á öllum sýningum: 

Viðfangsefni, sýningarrými, fjárráð, markmið og tími til stefnu. Sum viðfangsefni eru óáþreifanleg 

á meðan önnur bjóða upp á mikið af skemmtilegu efni til að vinna með.  Sýningarrýmin eru eins 

ólík og þau eru mörg og í flestum tilfellum henta þau illa til sýningarhalds.58   

Kjörið sýningarrými væri stór, gluggalaus geimur sem hefur engan karakter og hægt er að 

laga að þörfum hverju sinni.  Þar inni yrði að vera góð lofthæð, fáar burðarsúlur og stórar dyr.  Þá 

þyrfti einnig að vera aðstaða til móttöku fyrir gesti, snyrting, afgreiðsla og fleira í þeim dúr. Þriðja 

lykilatriðið, sem er mjög mikilvægt að hafa alveg á hreinu, eru fjármunirnir sem eru ætlaðir til 

sýningargerðarinnar.  Það er mjög nauðsynlegt að gera sér grein fyrir öllum kostnaðarliðum áður 

en hafist er handa, horfast í augu við staðreyndir og reyna að miða kostnaðinn við þá fjárveitingu 

sem er til staðar.59 

Fjórða atriðið er markmið sýningarinnar.  Það þarf að hafa alveg á hreinu mikilvægi, 

tilgang og líftíma sýningarinnar.  Fimmta og síðasta atriðið er að gera sér grein fyrir þeim tíma 
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sem er til stefnu.  Samkvæmt Birni þá tekur yfirleitt 2 til 3 ár að setja upp sýningu en Íslendingar 

eru skorpufólk og við gerum þetta oft á 4 til 6 mánuðum.60 

Björn kemur með nokkra lokapunkta sem mér fannst vert að hafa í huga.  Hann telur að 

það sé nauðsynlegt að skrifa handrit að sýningunni fyrirfram.  Þar á að útlista í stuttum texta hvaða 

gripi á að sýna og hvaða sögu á að segja. Það er nauðsynlegt að búa til grunnmynd að sýningunni, 

þessi grunnmynd fer eftir sýningarrýminu og á að sjá til þess að það sé gott flæði á sýningunni.   

Þá nefnir hann að lokum að það sé gott að vanda vel til verka þegar textinn er saminn og 

uppsettur þannig að hann miðli fróðleik og upplýsingum um sýninguna á sem nytsamlegastan 

máta.61  Undir þetta taka þeir Timothy og Paine, það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að 

textinn verði að vera áhugaverður og hnitmiðaður.  Flestir gestirnir lesa eingöngu um einn tíunda 

af textanum sem er til sýnis.62  

Annað sem Timothy og Crispin benda á sem er mikilvægt að hafa í huga þegar sýning er 

sett á laggirnar er áhugasvið gestanna.  Hafa verður í huga hvert það er, um hvaða markhóp er hér 

að ræða.  Það gengur lítið að setja upp sýningu sem enginn hefur áhuga á að sjá.63 

 

3.2 Sýningin í Háskóla Íslands 29. nóvember til 7. Janúar 

 3.2 a) Uppsetning og húsnæði 

Lengi vel vann ég út frá því að setja upp sýningu fyrir austan. Það var að vísu alltaf inni í myndinni 

að ef það fyndist staður í Reykjavík yrði sett upp sýning þar. Það var síðan 15 október 2017 að ég 

fór á fund með leiðbeinanda mínum og þar kom hann með þá hugmynd að ég myndi setja upp 

sýningu í tengslum við lokahóf áfanga í hagnýtri menningarmiðlun.  Það yrði sem sagt ég og annar 

nemandi sem myndum setja upp sýningu í tengslum við lokaverkefnin. 

  Lokahófið yrði á neðri hæð Háskólatorgs og það vildi svo heppilega til að fyrir framan 

stofuna er sýningarveggur Háskóla Íslands.  Það kom fram sú hugmynd hengja upp nokkrar myndir 

á vegginn og vera einnig með skjávarpa og glærusýningu með áhafnamyndunum, annaðhvort á 

aðalveggnum eða á öðrum vegg þar til hliðar.  En sú hugmynd reyndist ekki möguleg vegna þess 

að eins og okkur var bent á var rýmið opið öllum og án eftirlits, þannig að það kom ekki til greina 

að hafa þar dýran búnað eins og skjávarpa án gæslu. 

                                                 
60 Björn G. Björnsson. Bls. 16-25. 
61 Björn G. Björnsson. Bls. 26-30. 
62 Ambrose, Timothy og Paine, Crispin. Bls. 101. 
63 Ambrose, Timothy og Paine, Crispin. Bls. 101. 



32 

 

  Níunda nóvember hittum við húsvörð HÍ og skoðuðum vegginn sem um var að ræða.  Hann 

er frekar langur og við hefðum getað notað lengri hluta af honum en við gerðum að lokum. 

Veggurinn var andspænis stiganum þar sem hann kom niður og við ákváðum að halda myndunum 

inni á þeim hluta sem sást best þegar komið var niður stigann.  Þetta þýddi að við myndum nota 

um það bil átta myndir.   

  Kostirnir voru þó nokkrir, fyrir það fyrsta var þetta rými auðvitað ókeypis, lýsingin var fín, 

veggurinn í þægilegum lit sem bakgrunnur að þessum svarthvítu ljósmyndum.  Tvennt annað sem 

hægt var að telja sem kost, við fengum ágætan tíma eða aðeins meira en mánuð og ég var í góðum 

samskiptum við húsvörðin sem var æskuvinur minn þannig að ég fékk talsvert frelsi upp á frágang 

og annað slíkt. Hitt sem var kostur var að það var talsverður umgangur af allskonar fólki, stúdentar 

og starfsfólk HÍ auðvitað en einnig gestir sem komu þarna vegna ráðstefna og fyrirlestra háskólans.   

  Gallarnir við sýningarrýmið voru nokkrir, fyrir það fyrsta var plássið takmarkað þannig að 

myndirnar gátu bara verið átta.  En rýmið var einnig alveg opið og óvarið sem þýddi að ekki var 

hægt að vera með neinan aukabúnað eins og skjávarpa, en það þýddi líka að myndirnar voru alveg 

berskjaldaðar fyrir gestum og umhverfinu.  Það var alltaf ljós þarna, það blæs talsvert um þessa 

ganga og það er auðvitað spurning með hita og rakastig.  Þannig að sýningin var alltaf með 

takmarkaðan líftíma upp á endingu myndanna, þetta leiddi líka til þess að ég eyddi ekki í dýrara 

efni fyrir prentun myndanna.   

  Þegar sýningarrýmið var komið fór ég í það að velja myndir til prentunar.  Val mitt var að 

vissu leyti byggt á flokkuninni, ég reyndi að hafa eitthvað úr hverjum flokki fyrir sig en að lokum 

snerist þetta að mestu leyti um gæði myndanna og hversu mikið mér fannst þær segja um efnið.  

Þar af leiðandi valdi ég mynd af áhöfnunum sem var mjög skýr en hafði einnig með mjög fjölbreytt 

innihald.  Þar voru menn á öllum aldri, einn maðurinn var með hund á meðan annar virtist vera að 

nota mælitæki, sjá mynd 1.   

  Ég valdi þrjár umhverfismyndir, ein þeirra sýndi hafnaraðstöðu, önnur hvernig 

Færeyingarnir geymdu bátana yfir veturinn, á meðan sú þriðja sýndi gistiaðstöðu þeirra á landi.  

Gæði myndanna skipti miklu máli en stórkostlegt umhverfið var hvað mest heillandi og ég taldi 

það myndi vekja óspart áhuga, sjá myndir 2 og 3. 

  Ég valdi tvær myndir sem sýndu fiskvinnslu, önnur þeirra var tekin á landi og það sem 

skipti mig mestu máli var að viðfangsefnið var konur í fiskvinnslu.  Hin myndin sýndi hvernig 

Færeyingar veiddu fisk á skútunum og þar fannst mér mjög heillandi hversu andlitin voru lifandi 
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og ég taldi að það myndi draga óskipta athygli allra þeirra sem gengu framhjá.  Þetta var líka góð 

innsýn í aðferðir þessara tíma, sjá myndir 4 og 5. 

  Tvær síðustu myndirnar voru af skútunni Stanley og síðan af fimm mönnum sem stóðu 

hver við sinn bátinn þar sem búið var að ferja þá á land.  Ég taldi að ég þyrfti að sýna skútuna, 

ekki bara vegna þess að hún er mjög tignarleg ein úti á firðinum, en einnig er mjög mikilvægt að 

tengja okkur vel við skúturnar sem Færeyingar notuðu hér við land og seldu að lokum til 

Íslendinga, sjá mynd 6. Myndin af mönnunum fimm var næstum eingöngu valin út frá 

fagurfræðilegu sjónarhorni.  Myndin er einfaldlega stórkostleg, mjög skýr og lifandi, sjá mynd 7 

hér að neðan. 

 

Mynd 7.  Menn við báta, á Bakkafirði. 

  

3.2 b)  Framleiðsla og kostnaður 

Þegar ég var búinn að velja myndirnar gerði ég tvennt: Ég aflaði mér frekari upplýsinga um 

myndirnar og leitaði að fyrirtæki til að vinna og prenta þær.  Guðmundur Sveinsson, safnvörður á 

Neskaupsstað, reyndist mikil hjálparhella við að afla upplýsinga. Hann safnaði saman fólki og 

auðkenndu það bæði staði og staðhætti.  Á sama tíma sendi ég fyrirspurn á fyrirtæki sem heitir 

Sýningarkerfi. Þetta fyrirtæki hafði séð um prentun á myndum fyrir aðra sýningu á vegum 

leiðbeinanda míns og hafði hann bent mér á það.   
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  Starfsmenn Sýningarkerfa tóku fyrirspurn minni vel og ég sendi þeim myndirnar. Í fyrstu 

var talið að myndirnar væru ekki í nægilegri upplausn en eftir að unnið var í þeim í 

myndvinnsluforriti voru þær prentaðar út og við skoðuðum þær. Upplausnin reyndist vera skýr og 

góð og myndirnar mjög trúverðugar.   

  Myndirnar voru prentaðar á „presentation“ filmu, í stærðinni 70 cm x 100 cm.  

Kostnaðurinn var 4000 kr og vsk. fyrir hverja mynd.  Síðan fór ég í fyrirtækið Pixel, sem hafði 

áður prentað bæklinga fyrir mig, ég kannaðist við þá og vissi að þeir veittu góða þjónustu á ágætu 

verði.  Þar fékk ég tilboð í tvö eintök af plakati ásamt tíu bæklingum og sögðu þeir að það myndi 

kosta um 10.000 kr.  Ég fékk þá líka til að prenta litla miða með nöfnum á myndunum.  Það 

reyndist vera um 8.000 kr. allt í allt. 

Heildarkostnaður við framleiðsluna var semsagt eitthvað um 50,000 kr.  Það fékkst styrkur 

fyrir sýninguna, um 500,000 kr. Eins og þessi litla sýning sýnir yrði kostnaðurinn umtalsverður ef 

það yrði farið út í stærri sýningu og þá hugsanlega í húsnæði sem yrði að greiða leigu fyrir.   

Þessi sýning hefur mikla sögulega og menningarlega tengingu þess vegna hugsanlegt að 

finna húsnæði í eigu opinbera aðila sem þyrfti að greiða leigu fyrir. Þá má takmarka 

sýningarkostnaðinn mjög mikið svo hann væri um það bil 5000 kr. fyrir hverja mynd. Síðan myndi 

bætast við einhver kostnaður fyrir prentun og uppsetningu á sýningarskrá og öðru textaefni.   

Þannig að ef við segjum að við myndum láta prenta 50 stk. af myndum á 5000 kr. stk. þá 

yrði lágmarkskostnaður við framleiðslu myndanna á bilinu 250,000 til 300,000 kr.  Það mætti 

síðan bæta við 50,000 kr. fyrir textaefni. Við þetta mætti síðan bæta við einhverjum tækjabúnaði 

og starfsmönnum.  Þetta yrði eflaust að lágmarki 500,000 kr. fyrir framleiðsluna.  En það fer allt 

eftir stærð sýningar og umfangi sýningarkostsins.      

  Eins og Björn G. Björnsson segir í bók sinni um sýningagerð á allur texti að vera stuttur 

og hnitmiðaður. Þetta reyndi ég með upplýsingaplakatið, bæklinginn og nafnspjöld að myndunum.  

Plakatið var í A1 stærð, með korti af Austfjörðum og tveim myndum úr safninu og stuttum 

málsgreinum þar sem ég stiklaði á stóru um sýninguna og bakgrunnsöguna.  Nafnspjöldin voru 

númeruð frá einum upp í átta og með stuttan texta eins og Skútan H.M. Stanley TG-328, Seyðisfirði.  

Bæklingurinn var eitt A4 blað í þríbroti með þremur myndum, korti af Austfjörðum og stuttum 

málsgreinum þar á milli sem sögðu álíka sögu og plakatið. 

  Þegar ég var búinn að láta prenta allt þetta út hitti ég húsvörðinn á Háskólatorgi og 

hengdum við myndirnar upp.  Ég hafði fengið plastrenninga á myndirnar og var þá hægt að festa 



35 

 

víra í þessa renninga án þess að skemma þær. Ég tyllti þeim síðan aðeins með kennaratyggjói.  Ég 

festi síðan nafnspjöldin með kennaratyggjói við hverja mynd og plakötin við hvern enda 

myndanna.  Daginn eftir var lokahófið og mætti ég þar til að kynna verkefnið.  Bæklingarnir voru 

í plaststandi á borði við myndirnar.  Betur má sjá uppsetninguna á mynd 8.   

 

Mynd 8.  Sýningin á Háskólatorgi. 

 

3.3 Tillögur að sýningum 

Myndefnið, sem við fengum sent frá Færeyjum, býður upp á mjög fallega myndasýningu eins og 

þessi litla sýning mín sannar.  Hún var mjög smá í sniðum, nokkurskonar grunnsýning.  Á þeirri 

grunnhugmynd ætla ég að byggja og kynna nokkrar viðbætur og þrjár hugmyndir að stærri 

sýningum.  Þetta ætla ég að gera með því að gera ráð fyrir því að ég sé að setja upp nokkrar 

sýningar í Safnahúsinu við Hverfisgötu.  

  Eins og sést á mynd 9 þá er Safnahúsið við Hverfisgötu mjög stórt á fjórum hæðum og með 

þrjá stóra geyma ásamt fjölmörgum litlum herbergum.  Í fyrstu myndi ég fá aðgang að einu 

herbergi eins og sést á mynd 10 en síðan myndi plássið stækka. 
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 Mynd 9.  Kort af Safnahúsinu. 

  Mynd 10 er af einu herbergi á 2. hæð. Ljósmyndin er tekin úr dyrunum sem liggja að næsta 

herbergi, á hægri hönd er veggur sem endar á hurð í horninu.  Síðan kemur veggur sem er á 

myndinni með þrjú málverk og fisk, síðan kemur veggur með tveimur stórum gluggum en það er 

pláss við hliðina á gluggunum fyrir verk.  Að lokum kemur veggur sem er á vinstri hönd og fyrir 

aftan ljósmyndarann.  Sá veggur er jafn stór og hinir veggirnir og er ekki með neina glugga.  Þarna 

væri hægt að byrja með grunnhugmyndina og byggja síðan á henni.  

  Það komast í það minnsta níu myndir á þessa veggi og það væri hægt að hafa plakatið á 

gluggaveggnum.  En fyrsta skrefið væri einfaldlega að bæta við myndum og þetta rými væri 

hentugt fyrir það.  Gott pláss er á veggjum fyrir nokkrar myndir og það er ágæt lýsing þarna inni 

þó svo að það þurfti að setja sérstaka filmu á gluggana til að draga úr birtu frá sólu, sérstaklega á 

sumrin, því þeir snúa nokkurn veginn í suður.   

Ég myndi reyna að koma kannski níu til tólf myndum í sömu stærð í þetta rými en það 

mætti síðan nota gólfrýmið til að hafa smærri myndir eða upplýsingaspjöld, þar sem að ég myndi 

kannski leggja áherslu á einhver einkenni sem hægt væri að finna á myndunum t.d. draga fram 

þjóðareinkenni eins og klæðnað, konur að störfum, eða veiðarfæri. Sýningin, sem er núna í 

Safnahúsinu, er mjög stílhrein og minimalísk og ég myndi vilja halda því þannig að gólfplássið 

væri aldrei fullnýtt.     
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Mynd 10. Herbergi á 2. hæð. 

  Myndir 11 til 16 sýna 4. hæð hússins og langstærsta sýningarrýmið.  Þetta rými býður upp 

á ýmsa möguleika en það er mjög hljóðbært og það berst mikið hljóð upp stigann þannig að ég 

myndi vilja takmarka þetta rými við ljósmyndir og texta í ýmsum stærðum og gerðum.   

Helsta viðbótin við sýninguna í herberginu væri að bæta við myndum en hafa þær í 

mismunandi stærðum og flokka þær eftir viðfangsefnum. Þetta væri talsverð eðlislæg breyting á 

sýningunni og það þyrfti að bæta við textaefni til þess að útskýra flokkunina.  Myndir af áhöfnum 

eru til dæmis það margar að það væri vel hægt að setja upp langa runu af þeim í minni stærð en ná 

samt sterkri upplifun því þær eru flestar mjög lifandi.  Á mynd 11 er veggur sem í dag er með verk 

samsett af mörgum ljósmyndum. Veggurinn væri tilvalin fyrir myndir af áhöfnum, til dæmis mynd 

1.   

Hægt væri að setja upp stórar myndir prentaðar á striga, þar sem málverkin standa á gólfinu 

á myndum 11 og 12.  Þetta aðalrými gæti þá annaðhvort að mestu verið tileinkað einum flokki af 

myndum eins og áhafnamyndunum eða það sem mér finnst meira heillandi, þá myndi þetta rými 

kynna flesta ef ekki alla flokkana.  Hægt væri að setja útskýringarblöð eða plaköt á vel valda staði 

til þess að útskýra nánar í það minnsta flokkunina á myndunum.  Ég geri ráð fyrir að þetta í rými 

væri eina rýmið sem ég væri að nota.  Ef ég fengi að vera áfram með herbergið væri ég þar 

annaðhvort með eina af minni þemum verkefnisins eins og að sýna staðhætti og myndir af þeim 
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eða ég væri með kynningu á sýningunni með mikinn texta og færri myndir og myndi þá leyfa þessu 

stóra rými að njóta sína án texta, en nota aðeins lítil merkispjöld.  

 

Mynd 11. 4. hæð aðalrými, séð úr austurátt. 

 

Mynd 12. 4. hæð aðalrými, séð úr vesturátt. 
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  Eins og ég sagði er þetta rými mjög stórt og fallegt, birtuskilyrðin eru ágæt en 

hitastigsbreytingar geta verið talsverðar yfir árið en eru ekki það mikið vandamál að það myndi há 

sýningunni.  En það sem er mest takmarkandi við þetta rými er hljóð og birta.  Það er mjög bjart 

og skjávarpssýningin sem er til staðar í þessu rými í dag er innsetning sem nýtur sín vel vegna þess 

að það eru ýmsir hlutir í kringum skjávarpann sem gefur því líf en myndin sjálf týnist talsvert í 

birtunni.  Þá er einnig það hljómbært þarna að það væri ekki sniðugt að hafa hljóðverk nema þá 

bara sem bakgrunnshljóð til að búa til einhversskonar geðhrif.  Ef það væri ákveðið að nota 

eitthvað svoleiðis þá myndi ég nota hjóð eins og heyrast á tengli 1. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QX4j_zHAlw8. 

Tengill 1. 

   

Mynd 13 er af austurálmu á 4. hæð, þetta rými myndi einfaldlega vera áframhald af 

aðalrýminu, hérna myndi ég leika mér að ýmsum stærðum og gerðum af myndum og bakgrunnum.  

Það er hægt að láta hanna fleiri svona viðarveggi eins og sést á vinstri hlið á mynd 13, í núverandi 

sýningu er þetta þríhyrningur með þremur málverkum en eins og sést á myndum 15 og 16 af 

vesturálmunni þá er hægt að setja stærri veggi inn í þetta pláss.  En svo væri líka hægt að hanna 

fleiri sýningarborð eins og sést í hægra horni mynd 13.  Þar væri auðvitað hægt að hafa texta og 

allskyns upplýsingar en það væri líka hægt að láta prenta margar litlar myndir og leika sér að 

flokkunum eða þá hafa þemu sem tilheyrir ekki flokkunum.   

  Mynd 14 er af löngum gangi sem er á suðurhlið hússins.  Þessi gangur getur verið mjög 

glæsilegur með flottum verkum á veggjunum en að öðru leyti býður hann ekki upp á mikla 

fjölbreytni í sýningahaldi.  Það er einna helst tvennt sem ég sé: Að nota nokkur stór verk eða mörg 

minni verk sem kæmu í langri runu eftir veggnum á hægri hlið myndar 14.  Veggurinn á vinstri 

hlið er ekki samfelldur þannig að það væri ekki hægt að setja langa runu af líkum verkum en þar 

væri hægt að setja nokkur stærri verk. 

https://www.youtube.com/watch?v=QX4j_zHAlw8


40 

 

 

Mynd 13.  4. hæð austurálma. 

 

Mynd 14.  4. hæð suðurrálma, langur gangur. 
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  Myndir 15 og 16 sýna síðasta hluta 4. hæðar eða vesturálmuna.  Þar sést einmitt hvernig 

hægt er að stækka veggplássið í þessum rýmum með þessum viðareiningum sem yrðu settir á milli 

uppistöðusúlnanna.  Í vestur- og austurálmunum er hægt að takmarka ansi mikið birtuna því þar 

eru bara þrír gluggar og vel hægt skyggja þá með viðarplötum eða filmum.   

Á mynd 15 sést vel hversu mikil birta kemur inn um glugga sem er ekki skyggður að neinu 

leyti en mynd 16 sýnir vel hvernig hægt er að loka alveg á þessa glugga því að það er gluggi á 

hægri hlið á myndinni í þakinu en sá gluggi sést ekki að neinu leyti.  Verkin á viðareiningunni á 

vinstri hlið myndarinnar eru mjög viðkvæm fyrir birtu og því eru kastararnir í loftinu með 

hreyfiskynjara og slökkva á sér þegar enginn er í kringum verkin.   

Þá er talsvert myrkur þarna.  Það væri því mjög auðvelt að leika sér ansi mikið að birtunni 

og myndunum í þessu rými og stjórna dálítið hvað og hvenær fólk sér það sem það sér.  Hægt væri 

að segja sögu með því að láta myndir ásamt hugsanlega textaspjöldum birtast í vissri röð bæði þá 

með birtu og skilrúmseiningum sem væru hannaðar fyrir sýninguna.   

 

Mynd 15.  4. hæð vesturálma, séð úr norðri. 
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Mynd 16.  4. hæð vesturálma, séð úr suðri. 

 

  Þriðja og síðasta tegundin af ljósmyndasýningu væri einnig sú stærsta þar sem ég myndi 

nota 4 hæð undir stærsta hluta sýningarinnar og nýta mér allt það sem ég er búinn að fjalla um 

ásamt bakgrunnshljóði eins og hægt er að nálgast í tengli 1.  En til viðbótar við þetta myndi ég 

nota herbergið á myndum 17 og 18.  Þetta er annað rými þar sem að það er mjög auðvelt að 

fjarlægja alla birtu og það hefur stundum verið gert á núverandi sýningu.   

  Í þessu rými myndi ég hafa tvo eða fleiri litla tölvuskjái þar sem rúllað væri í gegnum vissa 

sögu eða frásögn.  Til dæmis viðtöl við þá sem þekkja til þessara atburða eða þekkja til á svæðinu.  

Þá mætti einnig vera viðtal við sagnfræðing sem þekkir þetta efni eða frásögn yfir myndefni þar 

sem farið væri yfir söguna og myndirnar.  Þetta væri hægt að hafa á einum vegg, á öðrum vegg 

væri síðan annaðhvort hægt að hafa fleiri ljósmyndir eða þá finna til skjöl, blaðagreinar eða muni 

frá þessum tíma.  Á þriðja og síðasta veggnum væri búið að setja upp tjald og stilla skjávarpa þar 

sem rúllað væri í gegnum sérvaldar myndir.   

  Það væri að vísu hægt að sameina þetta allt í einu og hafa bara örfáa hluti til hliðar með 

smá ljóstýru á sér og nokkrar sérvaldar myndir á tveimur veggjum.  Á meðan væri búið að raða 



43 

 

þægilegum bekkjum, sófum eða stólum meðfram öðrum veggnum, á móti tjaldinu.  Á tjaldið væri 

síðan spilað myndband með hljóði þar sem farið væri í gegnum söguna, sýninguna og hugsanlega 

viðtöl við almenning og sérfræðinga.   

  

Mynd 17.  Herbergi á 3. Hæð. 

.  

Mynd 18.  Herbergi á 3. hæð.  
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Niðurstöður 

Ég skipti þessari ritgerð í þrjá hluta og hafði eina rannsóknarspurningu í hverjum hluta fyrir sig.  

Í fyrsta hluta leitast ég við að svara eftirfarandi spurningu sem er í tveim hlutum; hversu 

umfangsmikil var þátttaka Færeyinga í atvinnulífi á Austfjörðum á ofanverðri 19. öld og fyrri 

hluta 20. aldar?  Í hverju fólst þessi þátttaka?  Hins vegar er síðan miðlunarverkefnið, 

ljósmyndasýning.  Þar mun ég leitast við að svara því hvernig þessar myndir sem fengust frá 

Færeyjum geta aukið skilning og áhuga á viðfangsefninu. 

Eins og sést í kafla 1-2 þá voru umsvif Færeyinga umtalsverð á Íslandi, í gegnum 

viðskipti, leigu, og skattlagning þá voru tekjur Austfjarða og Austfirðinga talsverð á þessum tíma 

af Færeyingum.  Þeir lögðu líka sitt af mörkunum við nútímavæðingu svæðisins með breyttum 

og betri veiðifærum og veiðiaðferðum.   

Ljósmyndirnar sjálfar eru margar hverjar mjög flottar og geta aðstoðað umtalsvert við 

tengingu við þetta tímabil.  Þær sýna mjög vel umhverfið á aðstæðum og   

Í öðrum hluta tekur við ímyndafræðin og þar er ég einnig með tvíþætta 

rannsóknarspurningu; fyrst er það almennt eðlis þar sem að ég reyna að svara því hvað er 

ímyndafræðin og samanburðarímyndafræði?  Seinni þátturinn snýr beint að verkefninu og þar er 

ég að reyna að komast að því hvaða ímynd Íslendingar höfðu af Færeyingum? 

Bókmennta-og ímyndafræðingarnir Joep Leerssen og Manfred Beller eru alveg tveir 

helstu sérfræðingarnir á þessu sviði og samkvæmt þeim þá er ímyndafræðin stór þáttur í 

bókmenntafræði og þar eru aðferðir samanburðarfræða sem hjálpa hvað mest við að greina áhrif 

og umsvif staðalímynda og viðhorf á bókmenntir.  En samkvæmt þeim þá endurspegla 

bókmenntirnar viðhorf og staðalímyndir sem viðgangast í samfélaginu, ásamt því sem að þau 

viðhalda þeim og styrkja.   

Ingi Sigurðsson sagnfræðiprófessor við Háskóla Íslands hefur rannsakað ímyndafræði hér 

á milli þessara þriggja smáríkja, Ísland, Færeyjar, og Grænland.  Hans greining á viðhorfum 

Íslendinga til Færeyja og Færeyinga er í stuttu máli það að Færeyingar og Færeyjar eru minna 

útlensk en flestir aðrir.  Íslendingar hafa mjög jákvætt viðhorf gagnvart Færeyjum og auðkenna 

sig með þeim og þeirra kringumstæðum. 

Að lokum þá er það þriðji og síðasti hlutinn sem er miðlunarhlutinn.  

Rannsóknarspurningin er frekar einföld, hvernig er best að miðla þessu efni?  Það er að segja þar 
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sem að þetta eru ljósmyndir þá er það kannski best að orða þetta þannig hvernig sýningu er best 

að setja upp?  

  Ég notaði fræðibækur frá þeim Ambrose, Paine og honum Birni G. Björnssyni til að byggja 

fræðilegan grunn að þessu svari.  Þar ráðlögðu þeir að nota sem einfaldastar aðferðir sem hægt er 

að nota að hverju sinni.  Nota hnitmiðanan og greinargóðan texta og þekkja markhópinn. 

  Síðan fjallaði ég um sýninguna sem ég setti upp í Nóvember í fyrra.  Þar fór ég yfir 

framleiðslu og uppsetningu á sýningunni og fjallaði aðeins um viðbrögðin.  Sú sýning bjó til fínan 

grunn að byggja á ef það kæmi að frekari sýningarhaldi, hún gaf mér einnig góða reynslu í 

reynslubankann. 

  Að lokum kom ég með tillögur að stærri sýningum þar sem að ég notaði sýninguna í 

nóvember sem grunnsýningu og byggði á henni. Ég notaði Safnahúsið á Hverfisgötu sem 

staðsetningu þar sem að ég þekki þann stað mjög vel, sem starfsmaður safnsins síðustu þrjú ár.  Ég 

kom með tillögur eins og að fjölga myndum og tegundum mynda.  Bæta við bakgrunnshljóði og 

auka tegundum myndrænna miðla eins og að nota glærusýningu eða myndbandsupptöku í skjá.  Á 

myndböndunum væri hægt að vera með viðtöl eða fræðilegt samtal við sérfræðing.  Það væri líka 

einfaldlega hægt að hafa frásögn af viðfangsefninu og myndunum, á meðan myndirnar eru sýndar 

í bakgrunni. 
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