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Formáli 

Þessi greinargerð er hluti af lokaverkefni mínu í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla 

Íslands. Annar hluti verkefnisins er skjásýning um þilskip og þilskipaútgerð sem verður sett 

upp á Byggðasafninu í Görðum á Akranesi. Sýningin mun opna í mars 2020. Saman er vægi 

þessara tveggja þátta 30 ECTS-einingar.  

 Ég var ekki fyrsta manneskjan sem var valin í þetta verkefni, það var þjóðfræðingurinn 

Sigríður Lína Daníelsdóttir. Þar sem hún hafði öðrum hnöppum að hneppa þá tilnefndi hún mig 

í þetta verkefni. Ég tók því fagnandi enda vantaði mig bæði viðfangsefni í lokaverkefnið mitt 

og hafði einnig alltaf langað að vinna að sýningargerð. Þessi löngun mín til þess að vinna að 

sýningargerð var einmitt ástæðan fyrir því að ég skráði mig í hagnýta menningarmiðlun. 

 Ég vil þakka leiðbeinendum mínum, Ellu Maríu Gunnarsdóttur og Sumarliða R. 

Ísleifssyni, fyrir alla þá leiðsögn og ábendingar sem þau hafa veitt mér við gerð þessa verkefnis. 

Þá vil ég sérstaklega þakka Sigríði Línu Daníelsdóttur fyrir alla þá hjálp sem hún veitti mér á 

þessu ferli og Karitas Sumati Árnadóttur fyrir ráðleggingarnar um ákveðinn þátt þessa 

verkefnis. Auk þess vil ég þakka Jón Allanssyni, Nönnu Þóru Áskelsdóttur og Söru Hjördísi 

Blöndal, starfsmönnum Byggðasafnsins í Görðum, fyrir alla þá hjálp og ábendingar sem þau 

hafa veitt mér við gerð verkefnisins.  
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Ágrip 

Þessi greinargerð er hluti af lokaverkefni mínu í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla 

Íslands. Hinn hluti verkefnisins er skjásýning um þilskip og þilskipaútgerð. Skjásýningin mun 

innihalda ljósmyndir og teikningar með texta fyrir neðan um þilskip og þilskipaútgerð. 

Sýningin verður sett upp á Byggðasafninu í Görðum á Akranesi og mun opna í mars 2020.  

 Í greinargerðinni verður fjallað um ferlið við að setja upp sýninguna. Auk þess verður 

fjallað um efnivið, undirbúning og uppsetningu sýningarinnar. Einnig verður fjallað um þær 

hindranir og áskoranir sem komu upp við gerð verkefnisins.  

 Aðalmarkmið greinargerðarinnar er því að fjalla um mikilvægi þilskipaútgerðar fyrir 

íslenskt samfélag og þá sérstaklega fyrir Akranes. Einnig að rökstyðja þá ákvörðun að miðla 

þessari sögu með skjásýningu. Við gerð verkefnisins voru safnfræðilegar rannsóknir notaðar 

sem og rannsóknir um gildi ljósmynda sem heimilda. Þá voru ýmsar kenningar innan 

kennslufræða notaðar.  

 Gerð sýningarinnar tók um tvo mánuði. Textagerð hófst í byrjun október og lauk um 

miðjan nóvember. Ljósmyndaval og uppsetning hófst í miðjum nóvember og lauk í byrjun 

desember. Áður en sýningin opnar þarf að þýða hana yfir á ensku en Byggðasafnið í Görðum 

mun ráða þýðanda til að vinna þá vinnu. Var því minni vinnu að sýningunni lokið í byrjun 

desember 2019. Sýningin mun svo opna í mars 2020, eftir að þessari greinargerð er skilað.  
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Abstract 

This Master’s thesis is one part of my final project in Applied Studies in Culture and 

Communication at the University of Iceland. The other part is an interactive computer 

exhibition where photos and text are displayed on a screen. The exhibition is on deck ships and 

fishing companies that used deck ships in Iceland. It will open in March of 2020 at the Akranes 

Folk Museum (I. Byggðasafnið í Görðum).  

 This thesis is about the process of making this exhibition. In it I will talk about the 

subject of the exhibition, the preparation and planning, and finally the design and construction. 

I will also talk about the challenges that came up during this process. 

 The main goal of this thesis is to discuss the importance of the rise of deck ship fishing 

companies in the 19th century for Icelandic society, and especially for the village of Akranes. 

Another goal is to debate the use of a computer screen to tell this story. This thesis consists of 

references to academic research and theories in museum studies and photography studies. 

Theories in education were used as well.  

 The making of this exhibition took two months. Writing the text started at the beginning 

of October and finished in the middle of November. Selecting pictures and constructing the 

exhibition then started in the middle of November and was finished in the beginning of 

December 2019. The exhibition will open in March of 2020, after this thesis is turned in for 

grading.     
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1. Inngangur 

Byggðasafnið í Görðum á Akranesi var stofnað árið 1959. Höfuðmarkmið safnsins er að fræða 

gesti þess um sögu Akraness og nágrennis.1 Í upphaf árs 2020 mun ný grunnsýning opna hjá 

Byggðasafninu í Görðum. Fyrri grunnsýning hefur staðið óhreyfð frá árinu 1975 og var því 

kominn tími til að hleypa nýju andrúmslofti inn í sýningarsali safnsins.2 Hluti af þessari nýju 

grunnsýningu er skjásýning um þilskip og þilskipaútgerð á Íslandi. Í september 2019 var þessi 

sýning færð í mínar hendur og varð hún að lokaverkefni mínu í hagnýtri menningarmiðlun. 

 Með þessari sýningu verður sögu þilskipaútgerðar á Íslandi miðlað, með ákveðni 

áherslu á Akranes og nágrenni, á nútímalegan hátt sem nær til allra aldurshópa. Miðlun þessarar 

sögu hefur sjaldan verið jafn mikilvæg. Þekking á þilskipum fer dvínandi sem og skilningur á 

þeim áhrifum sem þilskipaútgerð hafði á landið. Þá fer fiskvinnslum sífellt fækkandi á Akranesi 

og því enn mikilvægara að miðla þessari þekkingu til bæjarbúa sem virðast vera að missa eitt 

af þekktustu einkennum sínum.3 Þessi sýning er einnig mikilvæg í ljósi þess að síðasti varðveitti 

kútter landsins, kútter Sigurfari, stendur við Byggðasafnið í Görðum. Honum verður að öllum 

líkindum fargað árið 2020. Þar með munu landsmenn missa einn sinn stærsta grip sem hefur 

verið varðveittur frá þessu tímabili.  

 Í þessari greinargerð er fjallað um ferlið bakvið uppsetningu sýningarinnar. Þá er fjallað 

um hvers vegna þessi miðlunarleið varð fyrir valinu, hvernig heimildaleit fór fram ásamt 

ljósmyndavali. Auk þess er fjallað um hvernig textaskrifin fóru fram ásamt uppsetningu 

sýningarinnar auk allra þeirra áskorana sem upp komu við gerð verkefnisins og hvernig þær 

voru leystar.  

 Í upphafi þessa verkefnis var meginmarkmiðið að sýna fram á hve sterk áhrif þetta 

tímabil hafði á líf Akurnesinga og að sýna fram á kosti þess að setja sýninguna upp á skjá. Í 

gegnum ferlið breyttist markmiðið aðeins, þó þessum spurningum verði svarað. Markmiðið 

með þessu verkefni er því að svara eftirfarandi spurningu: Hvers vegna er við hæfi nú að miðla 

sögu þilskipaútgerðar á Byggðasafninu í Görðum á Akranesi?  

1.2 Aðferðafræði 

Við gerð þessa verkefnis voru aðallega notaðar safnfræðilegar rannsóknir. Bókin Museum 

basics eftir safnfræðingana Timothy Ambrose og Crispin Paine var sérstaklega notuð við gerð 

 
1 Byggðasafnið í Görðum, e.d.  
2 Byggðasafnið í Görðum, e.d. 
3 Skessuhorn: 2017. 
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sýningarinnar. Við textagerð sýningar voru margskonar heimildir notaðar, fjallað er ítarlega 

um þær í sér kafla síðar í greinargerðinni. Þá fengust munnlegar heimildir frá starfsmönnum 

Byggðasafnsins í Görðum sem og öðrum Akurnesingum. Notaðar voru kenningar úr 

kennslufræðum svo sem um þátttöku barna á söfnum og hvað vekti helst áhuga þeirra þar. 

Einnig voru notaðar kenningar úr ljósmyndafræðum og þá sérstaklega ritið Picture Editing eftir 

ljósmyndarann og fræðimanninn Tom Ang.  
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2. Viðfangsefni og sýningarstaður 

Þar sem viðfangsefnið er þilskip og sérstaklega þilskipaútgerð er gagnlegt að fjalla örstutt um 

sögu þeirra á Íslandi. Þar er hægt að finna gildi þessa verkefnis sem og skilja hvers vegna það 

er mikilvægt að miðla þessari sögu. Ég tel einnig nytsamlegt að fjalla hér um sögu og starfsemi 

Byggðasafnsins í Görðum. Þá sérstaklega tengingu safnsins við þilskipaútgerð og af hverju 

sýningin á heima innan veggja þess. 

2.1 Saga þilskipa á Íslandi 

 

  

Þilskip hófu að veiða við Íslandsstrendur á 15. öld. Það voru þó ekki þilskip á vegum Íslendinga 

sem stunduðu þessar veiðar. Skipin komu frá voldugum Evrópulöndum svo sem Englandi, 

Hollandi, Spáni, Frakklandi og Þýskalandi.4 Það var margt sem kom í veg fyrir að Íslendingar 

hæfu veiðar á þilskipum: 

Hentugur trjáviður var af næstum skornum skammti til þeirra nota, en smiðir fáir 

eða engir, sem treystu sér við svo vandasöm verkefni. Þá var efnahag þorra 

manna þannig komið, að hann leyfði ekki miklar og kostnaðarsamar 

framkvæmdir.5  

Það voru þó gerðar tilraunir til að hefja þilskipaútgerð hér á landi allt frá því á 16. öld. Þekktasta 

tilraunin er líklega sú sem Skúli „fógeti“ Magnússon gerði á 18. öld. Sú tilraun fólst í því að 

 
4 Gils Guðmundsson: 1977, bls. 23-27. 
5 Gils Guðmundsson: 1977, bls. 22. 

Mynd 1. Kútter út á hafi. Ljósmynd: Ljósmyndasafn Akranes. 
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stofna fyrirtæki sem mundi efna til verksmiðjurekstrar og þilskipaútgerðar í Reykjavík. Þetta 

fyrirtæki hlaut nafnið Innréttingar í Reykjavík. Þrátt fyrir mikinn stuðning af hálfu Friðriks V. 

Danakonungs þá misheppnaðist þessi tilraun. Almenna verslunarfélagið tók við eignum 

Innréttinganna og seldi fljótt öll þilskipin sem Innréttingarnar átti.6 Þegar að 

einangrunarversluninni lauk árið 1787 urðu loks til hagstæðar aðstæður fyrir Íslendinga að 

hefja þilskipaútgerð.7  

 Hægt er að telja upp þó nokkur nöfn þegar spurt er um upphafsmenn þilskipaútgerðar 

á Íslandi. Meðal þeirra þekktari eru Bjarni Sívertsen, Guðmundur Ingimundarson, Guðmundur 

Scheving, Friðrik Svendsen og Ólafur Thorlacius. Allir voru þeir frumkvöðlar í þessum efnum 

og ruddu þeir brautina fyrir næstu kynslóðir.8 Á Akranesi var það kaupmaðurinn Þorsteinn 

Gunnarsson sem fyrstur hóf þilskipaútgerð árið 1876.9  

 Það er nokkuð erfitt að einskorða tímabil þilskipaútgerðar hér á landi, sem hér eftir er 

einfaldlega kallað skútuöldin, við einhver tiltekin ár. Líkt og fjallað var um hér að ofan þá voru 

gerðar tilraunir með þilskip allt frá 16. öld en þær heppnuðust ekki vel fyrr en á seinni hluta 

18. aldar. Það er þó gjarnan miðað við að skútuöldin hafi hafist um miðja 19. öld. Upphafið 

miðar við þegar þilskipaútgerðir hófu starfsemi sína víðs vegar um landið.10 Þess má þó geta 

að þilskipaútgerð varð aldrei hagstæð á Akranesi. Vegna hafnarskilyrða voru aldrei fleiri en 

níu þilskip gerð út frá Akranesi meðan á skútuöldinni stóð.11 Engu að síður hafði þilskipaútgerð 

mikil áhrif á Akranes og sérstaklega vegna tengingar Akraness við Faxaflóann. Þar sem 

þilskipaútgerð var mikil í öðrum höfnum við Faxaflóann, svo sem Reykjavíkurhöfn, þá er ekki 

hægt að afneita ákveðinni tengingu sem Akranes hafði við þilskipaútgerð.12 

 Skútuöldinni lauk á fyrri hluta 20. aldar. Við upphaf aldarinnar kom ný uppfinning til 

landsins og gjörbylti iðnaðinum. Þetta voru gufutogarar. Á eftir þeim komu fyrstu vélknúnu 

bátarnir til landsins og þar með voru endalok þilskipanna innsigluð. Um 1920 voru fá þilskip 

ennþá notuð við útgerð á Íslandi og búið að setja vél í þau.13 Sú tækni hafði mikil áhrif á útgerð 

á Akranesi, enda gat nú hafist útgerð í miklum mæli þar sem vélskipin gátu komist í höfn á 

Akranesi.14 Þá hafði það einnig mikil áhrif þegar hafist var handa við byggingu á bryggjunni í 

 
6 Jón Þ. Þór: 2002, bls. 164-165. 
7 Jón Þ. Þór: 2002, bls. 168. 
8 Gils Guðmundsson: 1977, bls. 56-114. 
9 Gils Guðmundsson: 1977, bls. 157. 
10 Jón Þ. Þórs: 2002, bls. 168-169. 
11 Hagskinna: 1997, bls. 316. 
12 Gils Guðmundsson: 1977, bls. 9. 
13 Jón Þ. Þór: 2002, bls. 206-207. 
14 Ólafur B. Björnsson: 1957, bls. 401. 
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Steinvör í Krossvík árið 1906.15 Bryggjan var tilbúin árið 1908 en hún var fyrsta 

hafnarmannvirkið á Akranesi.16 

2.2 Arfleifð þilskipanna  

 

 

Þilskipaútgerð hafði mikil áhrif á íslenskt samfélag. Til að mynda hófst þéttbýlismyndun á 

Íslandi samhliða vaxandi þilskipaútgerð. Fólk flutti í miklum mæli til bæja eins og Reykjavíkur, 

Akureyrar og Ísafjarðar til að vinna fyrir eða stofna þilskipaútgerðir.17 Þá hófst innflutningur á 

framandi neysluvörum til landsins.18 Þilskipaútgerðir höfðu einnig þau áhrif að ný fyrirtæki og 

stofnanir urðu til í landinu til að mynda tryggingarfélög, bankar, skólar og margskonar 

iðnaðarfyrirtæki.19 Með þilskipaútgerðinni varð sjávarútvegur ein stærsta atvinnugrein 

landsins. Enn þann dag í dag er sjávarútvegur með stærstu atvinnugreinum landsins, þó á síðast 

liðnum árum hafi ferðamannaiðnaðurinn tekið yfir.20 Það má því segja að þilskipaútgerð hafi í 

raun verið upphafið að því að breyta Íslandi í það nútímasamfélag sem það er í dag. 

 Fyrir Akranes hafði þilskipaútgerðin nokkuð athyglisverðar afleiðingar. Þar sem höfnin 

á Akranesi var á þeim tíma ekki hagstæð fyrir þilskipaútgerð þá hafði skútuöldin annarskonar 

áhrif á kaupstaðinn. Árabátar hafa verið gerðir út frá Akranesi frá því að landið byggðist og 

Akurnesingar hafa verið landsþekktir sem miklir sjómenn. Því fengu margir frá Akranesi vinnu 

hjá útgerðunum. Er meðal annars talið að þegar að vertíð stóð yfir þá hafi um 100 karlmenn frá 

Akranesi verið á sjó, flestir um borð í þilskipum. Bærinn var því hálftómur þegar vertíð stóð 

 
15 Guðjón Friðriksson: 2013, bls. 196-205. 
16 Kristján Sveinsson: 2009, bls. 240. 
17 Jón Þ. Þórs: 2002, bls. 205. 
18 Bjarki Bjarnason: 2006, bls. 151. 
19 Jón Þ. Þórs: 2002, bls. 208. 
20 Sveinn Arnarson: 2015. 

Mynd 2. Opnunarhátíð kútter Sigurfara árið 1985. Ljósmynd: 

Ljósmyndasafn Akraness. 
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sem hæst.21 Þá virðist skútuöldin hafa setið lengi í minnum Akurnesinga því á árunum 1972-

1974 stóð Kiwanis-klúbburinn Þyrill á Akranesi fyrir því að kútter að nafni Sigurfari kæmi til 

varðveislu á Akranesi.22  

2.3 Byggðasafnið í Görðum 

 

 

Byggðasafnið í Görðum var stofnað á Akranesi árið 1959. Safnið er staðsett að Görðum á 

Akranesi en staðurinn var áratugum áður kirkjustaður og prestssetur. Samkvæmt heimasíðu 

safnsins er „lögð áhersla á sögu útgerðar, landbúnaðar, heimilishalds og þjóðlífs á svæðinu“.23 

Byggðasafnið samanstendur af átta húsum. Meðal þeirra er bygging sem er einfaldlega kölluð 

Byggðasafn. Þessi bygging var byggð á árunum 1968-1974 og inniheldur grunnsýningu 

safnsins.24 Árið 1974 fékk byggðasafnið gjöf frá Kiwanis-klúbbnum Þyrli á Akranesi. Þessi 

gjöf var 25 metra langur kútter að nafni Sigurfari.25 Kútterinn hefur verið til sýnis fyrir utan 

safnið síðan þá en varðveisla hans hefur aftur á móti verið slæm. Árið 2019 var því friðun 

kúttersins aflétt og verður honum að öllum líkindum fargað árið 2020.26 Sigurfari var aftur á 

móti ekki eina skipið sem kom til landsins árið 1974. Þá komu einnig „víkingaskipin“ Hrafn 

og Örn frá Noregi. Bæði skipin voru í raun 19. aldar fiskiskip sem búið var að endurbyggja svo 

þau líktust víkingaskipum.27 Líkt og með Sigurfara þá hefur varðveisla þeirra verið grátbrosleg 

 
21 Ólafur B. Björnsson: 1957, bls. 358. 
22 Gunnlaugur Haraldsson: 1985, bls. 22-23.  
23 Byggðasafnið í Görðum, e.d. 
24 Byggðasafnið í Görðum, e.d.  
25 Gunnlaugur Haraldsson: 1985, bls. 25. 
26 Freyr Gígja Gunnarsson: 2019. 
27 Guðni Tómasson: 2015. 

Mynd 3. Byggðasafnið í Görðum. Kútter Sigurfari í forgrunni. Ljósmynd: 

Ljósmyndasafn Akraness. 
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en fjallað er nánar um þessi skip síðar í greinargerðinni. 

 Það eru nokkrar ástæður fyrir því að Byggðasafnið í Görðum vill setja upp skjásýningu 

um þilskip. Megin ástæðan er yfirvofandi förgun kútter Sigurfara. Hluti af sýningunni er að 

miðla hluta af þeim heimildum sem hafa verið teknar saman um kútterinn. Safnið ákvað aftur 

á móti að víkka viðfangsefnið og fjalla almennt um þilskip. Ég tel það hafa verið rétt ákvörðun 

þar sem ekki virðist mikið hafa verið fjallað áður um þessa sögu á safninu.  
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3. Undirbúningur 

Í þessum kafla er fjallað um undirbúningsferli sýningarinnar. Fjallað er um hvers vegna þessi 

miðlunarleið varð fyrir valinu sem og kostir hennar og gallar. Þá er fjallað um markhópinn og 

hvernig sýningin muni ná til hans ásamt því hvernig textagerð sýningarinnar fór fram. Auk þess 

er fjallað um uppsetningu sýningarinnar og þá flokka sem hægt er að skoða á sýningunni og 

hverju er sagt frá í hverjum flokki fyrir sig.  

3.1 Miðlun 

Þrátt fyrir að þessi miðlun eigi sér stað á safni þá hefðu aðrar miðlunarleiðir einnig getað orðið 

fyrir valinu. Byggðasafnið í Görðum hefði getað staðið að viðburði tileinkuðum þilskipum eða 

jafnvel verið með fyrirlestraröð. Sýning var talin besta leiðin til þess að miðla þessari sögu. 

Það eru margir kostir sem fylgja því að nota sýningu til þess að miðla sögu þilskipa á Íslandi. 

Sýningar geta náð til mikils fjölda fólks á skömmum tíma og gestir geta skoðað sýningar á 

sínum eigin hraða og forsendum.28 Auk þess var talið að sýning af þessu tagi næði betur til 

markhóps safnsins en nánar er fjallað um það í sér kafla síðar.  

 Ein helsta ástæðan fyrir því að þessi sýning varð til er kútterinn Sigurfari sem stendur 

á lóð byggðasafnsins. Líkt og minnst var á hér að ofan þá verður kútternum að öllum líkindum 

fargað árið 2020. Búið er að taka öll önnur skref áður en förgun fer fram, svo sem að bjóða 

öðrum aðilum gripinn og safna saman öllum þeim heimildum sem finnast um hann.29 Þá hefur 

Minjastofnun Íslands, að höfðu samráði við Þjóðminjasafn Íslands, aflétt friðun kúttersins.30 

Þegar þessi greinargerð er skrifuð er ekki búið að taka neina ákvörðun um örlög Sigurfara. 

Fyrst að þessi skref hafa verið tekin verður þó að telja líklegt að Sigurfari eigi ekki mikinn tíma 

eftir á Byggðasafninu í Görðum. Næsta skref er því að miðla þeim upplýsingum sem til er um 

gripinn, sem verður einmitt gert í þessari sýningu.  

 Önnur ákvörðun sem var tekin var að gera sýninguna stafræna. Sú ákvörðun var fyrst 

og fremst tekin vegna þrívíddar-myndbands sem tekið var af Kútter Sigurfara í maí 2018.31 Í 

myndbandinu er safngestum boðið í ferðalag um kútter Sigurfara, bæði fyrir ofan og neðan 

dekk.  

 
28 Ambrose og Paine: 1998, bls. 100. 
29 Sævar Freyr Þráinsson: 2019. 
30 Morgunblaðið: 2019. 
31 Ella María Gunnarsdóttir (munnleg heimild, 21. október 2019).  
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Það eru fjölmargir kostir við að hafa þessa sýningu stafræna. Starfrænir miðlar eru í sífellt 

meira að ryðja sér til rúms í safnastarfi. Samkvæmt safnfræðingnum Heiðu Björk Árnadóttur 

og mannfræðingnum Tinnu Grétarsdóttur þá verða söfn „að aðlagast nýrri tækni og nýta sér 

möguleika nýrra miðla, til þess hreinlega að verða ekki úrelt í upplýsingasamfélagi 

samtímans“.32 Kostir þess að nota stafrænan miðil til þess að miðla sögu þilskipa á Íslandi eru 

nokkrir. Í fyrsta lagi ber að nefna að rannsóknir sýna fram á að margmiðlun er ekki einungis 

árangursrík miðlunarleið þegar kemur að fræðslu heldur fellur sú miðlunarleið einnig vel í 

kramið hjá stærstum hluta fólks.33 Í öðru lagi þá er það þónokkur kostur að skjárinn taki ekki 

mikið pláss innan safnsins, það er að segja að hægt sé að segja þessa sögu án þess að nota heilt 

sýningarrými á safninu. Í þriðja lagi þá hefur það sannast að sýningar sem reiða sig á þátttöku 

safngesta hafa meiri áhrif á athygli gestanna.34 Fyrir þessa sýningu verður þátttaka gesta í 

gegnum snertingu á skjánum. 

 
32 Heiða Björk Árnadóttir og Tinna Grétarsdóttir: 2010, 64. 
33 Guðbrandur Benediktsson og Rakel Halldórsdóttir: 2006, bls. 8-9. 
34 Roussou: 2010, bls. 249-251. 

Mynd 4. Ljósmynd af þrívíddarmyndbandinu sem tekið var af kútter 

Sigurfara. Ljósmynd: Bóel Hörn Ingadóttir. 
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 Þrátt fyrir alla þá kosti sem fylgja skjásýningunni þá eru einnig gallar. Í fyrsta lagi ber 

að nefna að það fylgir því ákveðin áhætta að hafa margmiðlun á söfnum. Ástæðan fyrir því er 

sú að tæknin í dag úreldist mjög hratt. Tækni sem var sett upp á söfnum fyrir 10 árum síðan er 

í dag gjarnan talin að mörgu leyti úreld vegna hraða tækniþróunar.35 Ég hef þó mikla trú á því 

að þessi sýning mun endast lengur en aðrar margmiðlunarsýningar. Ástæðan fyrir því er sú að 

sýningin verður á skjá og reiðir sig ekki á aðra tækni. Tölvuskjár er nokkuð einföld tækni sem 

virðist standast tímans tönn. Ég er því nokkuð viss um að þessi sýning verði ekki orðin úreld 

eftir 10-15 ár. Annar galli við þessa sýningu er sá að skjásýningin mun ekki njóta sín fyrir gesti 

sem koma í stórum hópum vegna þess að aðeins einn getur notað skjáinn í einu. Það geta því 

skapast vandræði á Byggðasafninu í Görðum þegar 30-40 manna hópur kemur inn í rýmið á 

sama tíma. Sýningin getur því ekki orðið hluti af hópaleiðsögn eða annarri skipulagðri fræðslu 

fyrir hópa um safnið.  

 Sýningin er gerð í samstarfi við margmiðlunarfyrirtækið Gagarín. Gagarín hefur áður 

unnið að sams konar skjásýningu og er hún við innganginn á Ljósmyndasafni Reykjavíkur. Á 

Ljósmyndasafni Reykjavíkur eru þrír skjáir sem innihalda ljósmyndasýningar. Gestir geta sest 

fyrir framan skjáina og skoðað allt að 30 mismunandi sýningar á sínum eigin hraða. Það var 

ákveðið að nota sama hugbúnað er nú þegar á ljósmyndasafninu til að setja upp sýninguna á 

Akranesi. Ólíkt Ljósmyndasafni Reykjavíkur þá verður aftur á móti einungis einn skjár á 

Byggðasafninu í Görðum og verður hann inni á sjálfri grunnsýningunni. Þar með geta gestir 

 
35 Geir Borg (munnleg heimild, 20. nóvember 2019). 

Mynd 5. Upphafsmynd sýningarinnar. Ljósmynd: Bóel Hörn 

Ingadóttir. 
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sest niður og aflað sér upplýsingar um þilskip í þeim hluta grunnsýningarinnar sem fjallar um 

sjósókn á Akranesi og ber heitið „Lífið til sjós“.  

 

 

3.2 Markhópur 

 

Mynd 7. Kort af Akranesi frá 18. öld. Teikning: Þjóðskjalasafn Íslands. 

Ákvörðunin um markhóp fyrir sýningu er með þeim mikilvægari í sýningarferlinu. 

Markhópurinn innan íslenskra safna er gjarnan nokkuð breiður. Hann inniheldur meðal annars 

heimamenn, ferðamenn, útlendinga, skólakrakka og í raun fólk á öllum aldri.36 Það er þó 

nauðsynlegt fyrir söfn að afmarka markaðshópinn frekar þegar það kemur að hönnun sýninga. 

Annars er hætta á því að í staðinn fyrir að sýningin geðjist öllum þá muni hún ekki geðjast 

 
36 Eggert Þór Bernharðsson: 2003, bls. 53-54. 

Mynd 6. Skjáirnir á Ljósmyndasafni Reykjavíkur. Ljósmynd: Bóel 

Hörn Ingadóttir. 
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neinum.37 

 Áður en ég tók við þessu verkefni var búið að ákveða markhóp sýningarinnar. 

Markhópurinn voru heimamenn á aldrinum 10-50 ára, þó aðrir utan þess hóps ættu einnig að 

geta notið sýningarinnar. Það eru þrjár ástæður fyrir því að þessi markhópur varð fyrir valinu. 

Í fyrsta lagi langar safnið að ná fræðslumarkmiðum sínum vegna barna í gegnum þessa sýningu. 

Tíu ára aldurinn var valinn þar sem sýningin er miðuð við börn sem kunna að lesa. Í öðru lagi 

hefur þessi markhópur, að öllum líkindum, minnstu þekkinguna um þilskipaútgerð.  

 Þriðja ástæðan er sú að safnið vil gjarnan laða að fjölskyldur sem búa á Akranesi. Dræm 

aðsókn hefur verið að safninu síðastliðin ár. Á hverju ári koma þó um 7000 gestir inn á safnið, 

þar af 80% Íslendingar og 20% erlendir ferðamenn. Flestir gestirnir börn og eldri borgarar. 

Þess má geta að innan þessa 7000 gesta þá koma um 2000 einungis á Veturnætur, sem er árlegur 

hrekkjavökuviðburður á safninu. Samkvæmt Ellu Maríu Gunnarsdóttur, forstöðumanns 

Byggðasafnsins í Görðum, er markmiðið með nýrri grunnsýningu að laða aukinn fjölda 

fjölskyldna inn á safnið og fjölga þar með gestum.38 Markmiðið með skjásýningunni er einnig 

að hafa hana fjölskylduvæna. Ef allt gengur eftir verður Byggðasafnið í Görðum orðinn hluti 

af sunnudagsbíltúr Akurnesinga og nærsveitunga á þessum tíma að ári liðnu. 

3.3 Heimildaleit 

Stuttu eftir að heimildaleitin hófst var ég búin að ákveða þá fimm flokka sem áttu að vera á 

sýningunni. Þeir flokkar eru: Þilskipaútgerð á Íslandi, Þilskip á Akranesi, Menning og þilskip, 

Kútter Sigurfari og Leikur. Þessir flokkar eru undirstaða sýningarinnar og ákváðu þá stefnu 

sem heimildaleitin myndi fara. Fjallað er um efnivið þeirra í kafla hér fyrir neðan.  

 Ein helsta hindrunin við gerð þessa verkefnis voru heimildirnar. Við upphaf 

heimildaleitarinnar varð nokkuð ljóst að ekki var mikið til af góðum heimildum um þetta 

tímabil, sérstaklega ekki um Akranes. Seinna í heimildaleitinni komst ég að því að árið 1946 

brann Bókasafn Akraness, sem á þeim tíma var til húsa í Barnaskóla Akraness. Allt brann til 

kaldra kola fyrir utan lítinn hluta bóka sem voru í útláni. Þar glataðist því mikið af skjölum og 

öðrum ritum sem mögulega hefðu hjálpað við gerð þessa verkefnis.39 

 Við gerð texta fyrir flokkana fimm leitaði ég í mismunandi bækur um sjósókn á Íslandi. 

Í upphafi var eitt helsta ritið sem ég notaði Skútuöldin eftir Gils Guðmundsson. Rétt er þó að 

benda á að ritið var gefið út fyrir nær 80 árum og er á margan hátt barn síns tíma. Jón Þ. Þór 

 
37 Ambrose og Paine: 1998, bls. 101. 
38 Ella María Gunnarsdóttir (munnleg heimild, 25. nóvember 2019). 
39 Halldóra Jónsdóttir: 2014, bls. 63. 
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hafði þetta að segja í bók sinni Sjósókn og sjávarfang - saga sjávarútvegs á Íslandi um 

Skútuöldina sem heimild: 

Höfundur vitnar óvíða beint til heimilda, og „heimildaskrár“ hans uppfylla 

fráleitt þær kröfur, sem nú á dögum eru gerðar til fræðirita. Allt um það hefur 

Skútuöldin að geyma feikimikinn fróðleik um sögu þilskipaútgerðar á Íslandi á 

tímabilinu frá ofanverðri 18. öld og fram á 3. áratug 20. aldar. Gils 

Guðmundsson var persónulega kunnugur mörgum gömlum skútumönnum, sem 

nú eru flestir gengnir fyrir ætternisstapann, og við samningu verksins ferðaðist 

hann til margra helstu útgerðarstaða skútualdar, kannaði aðstæður og nam 

fróðleik af heimamönnum. Með því tókst honum að bjarga frá glötun og 

gleymsku mikilli vitneskju um sögu þilskipaútgerðarinnar, ekki síst um líf og 

starf skútumanna. Þetta, ásamt stílsnilld og góðri frásagnargáfu höfundar, veldur 

því, að Skútuöldin mun lengi verða talin alþýðulegt sögurit, verk sem ber með 

sér andblæ löngu liðinna tíma.40 

Þrátt fyrir að mæta ekki þeim kröfum sem ætlast er til af fræðiritum í dag þá er Skútuöldin enn 

í dag eitt ítarlegasta ritið sem til er um þann tíma Íslandssögunnar. Ritið var því notað við 

heimildaleitina en einungis til að fylla upp í þær eyður sem mynduðust við textagerðina. Einnig 

notaði ég BA-ritgerðina Útgerðarsaga Akraness – frá landnámi fram að 21. öldina eftir Helga 

Ólaf Jakobsson en einungis til þess að sjá hvaða heimildir hann notaði í sinni ritgerð. Ég nýtti 

mér nokkrar heimildir þaðan, meðal annars bókina Sjósókn og sjávarfang - saga sjávarútvegs 

á Íslandi eftir Jón Þ. Þór. Sú bók er með kafla sem fjallar nokkuð ítarlega um skútuöldina en 

þar er lesendum bent á að ef þeir vilji fá nánari upplýsingar þá sé best að skoða rit Gils 

Guðmundssonar.41 Þá kom ritið Ísland í aldanna rás 1800-1899 í ritstjórn Sigríðar 

Harðardóttur að miklu gagni. Í því riti gat ég fundið upplýsingar um þjóðsögur á Akranesi, 

þilskipaútgerð og aukningu vöruinnflutnings á 19. öldinni. 

 Þegar kom að gerð texta um kútter Sigurfara komu margar heimildir til greina. Vegna 

yfirvofandi förgunar á skipinu hafði Byggðasafnið í Görðum staðið að skýrslugerð um allar 

þær heimildir sem eru til um kútterinn. Þessa skýrslu fékk ég að nota við gerð sýningarinnar 

og nýttist hún mér mjög vel við heimildaleitina, bæði um kútterinn sem og aðra þætti. Ein besta 

heimildin sem ég notaði var þó tímarit sem gefið var út fyrir sjómannadaginn árið 1985 á 

Akranesi. Í því tímariti, sem ber einfaldlega nafnið Kútter Sigurfari, er nær allri sögu kúttersins 

gerð skil, allt frá smíði hans í Englandi til komu hans á Byggðasafnið í Görðum. Þess má þó 

geta að í viðtali við ritstjóra tímaritsins, Gunnlaug Haraldsson, þá gat hann ekki gefið skýr svör 

 
40 Jón Þ. Þór: 2002, bls. 158. 
41 Jón Þ. Þór: 2002, bls. 158. 
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um hvaðan hann hefði fengið allar heimildirnar.42 Aftur var því heimild notuð með þá vitneskju 

að hún væri ekkert sérstaklega fræðileg.  

 Það var erfiðast að finna heimildir um skútuöldina á Akranesi. Til eru tvö ritverk sem 

bera heitið „Saga Akraness“. Það fyrra er eftir Ólaf B. Björnsson og kom út árið 1957 í tveim 

bindum. Ritið fjallar um sögu Akraness frá landnámi til 20. aldar. Fyrra bindið er með kafla 

sem fjallar um skútuöldina. Aftur á móti er sá kafli nokkuð rýr og karllægur. Þar er einungis 

fjallað um líf útgerðarmanna og sjómanna en ekkert um þær konur sem unnu í fiskvinnslu eða 

þá lífið almennt í þorpinu á þessum árum. Ég vildi, sérstaklega með kaflanum um þilskipin á 

Akranesi, varpa ljósi á lífið í þorpinu á þessum tiltekna tíma og þá sérstaklega á konurnar sem 

voru í landi til að verka fisk. Seinna ritið um sögu Akraness er eftir Gunnlaug Haraldsson og 

kom út árið 2011, einnig í tveim bindum. Fyrra bindið fjallar um sögu Akraness frá landnámi 

til 18. aldar og það seinna eingöngu um 18. öldina. Það stóð til að gefa út tvö önnur bindi og 

fjalla þar með um sögu Akraness fram að 21. öld. Það var aftur á móti hætt við þær áætlanir 

vegna kostnaðar.43 Þar með er ein helsta heimildin um Akranes á 19. öldinni verk Ólafs B. 

Björnssonar frá árinu 1957. Auk þess voru notaðar greinar eftir Ólaf sem voru birtar í tímaritinu 

Akranes á tímabilinu 1942-1943 en þar fjallaði hann meðal annars um skútuöldina. Þá var ein 

endurminningarbók notuð sem heimild. Sú bók heitir Litið til baka: Endurminningar 

Matthíasar Þórðarsonar frá Móum en Matthías þessi heimsótti Akranes á seinni hluta 19. aldar. 

 Heimildirnar sem voru notaðar fyrir flokkinn Menning og þilskip komu úr mörgum 

ritum. Þar sem þessi flokkur er nokkuð þverfaglegur voru meðal annars notaðar þjóðsögur, 

söngbækur, íþróttaannála og margt fleira. Tímarit sem heitir Árbók Akurnesinga kom að miklu 

gagni í þessum flokki. Tímaritið er gefið út árlega og inniheldur það innsendar greinar frá 

heimamönnum. Þar hefur meðal annars verið fjallað um upphaf íþrótta á Akranesi, einstaka 

viðburði á Akranesi og æviskeið einstaklinga sem bjuggu á Akranesi. Þá nýttist einnig grein 

eftir Ólaf B. Björnsson sem birtist í tímaritinu Akranes fyrir þennan flokk en þar fjallar hann 

um fyrstu ungmennahreyfingarnar á Akranesi. 

 Auk þess voru viðtöl við fólk sem tengdist endurbyggingu kútter Sigurfara nýtt við gerð 

verkefnisins. Þau voru aðallega nýtt við textagerð um kútterinn en nýttust þó einnig við 

textagerðina um sjósókn á Akranesi og menningu þilskipanna. 

 
42 Gunnlaugur Haraldsson (munnleg heimild, 4. apríl 2018). 
43 Haraldur Guðjónsson: 2015.  
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3.4 Uppsetning sýningar 

Líkt og minnst var á í kafla hér að ofan þá verður sýningin í horni á grunnsýningu 

Byggðasafnsins í Görðum. Í þeim hluta sýningarinnar er fjallað um sjósókn á Akranesi. 

Skjárinn verður upp við vegg á móti árabát. Við hlið hans verður stýrið úr kútter Sigurfara og 

fyrir aftan skjáinn verður veggmynd af kútter á sjó. Þá verður myndum varpað upp á rauðan 

vegg hægra megin við skjáinn sem sýna sjósókn og fiskvinnslu á Akranesi. 

 

 

 

Á upphafssíðu skjásýningarinnar verður hægt að velja mismunandi flokka. Í hverjum flokki 

fyrir sig er sagt frá mismunandi þáttum í tengslum við þilskip. Þessir flokkar tákna því í 

rauninni þau mismunandi þemu sem verða meginstoð sýningarinnar. Flokkarnir eru 

Þilskipaútgerð á Íslandi, Þilskip á Akranesi, Menning og þilskip, Kútter Sigurfari og Leikur. Í 

hverjum flokki verða ljósmyndir, í einum flokki verður einnig myndband, með textaramma 

fyrir neðan. Þar með verður hægt að fletta, líkt og í bók, upp sögu þilskipa. Í undirköflunum 

hér fyrir neðan er fjallað um hvað er í hverjum flokki fyrir sig sem og þær áskoranir sem komu 

upp við gerð flokkanna. 

Mynd 8. Staðsetning skjásins á grunnsýningu Byggðasafnsins í Görðum. Stóllinn 

sýnir þann stað sem skjárinn mun vera. Rauði veggurinn og stýrið verður hægra 

megin við skjáinn. Ljósmynd: Bóel Hörn Ingadóttir. 
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3.4.1 Þilskipaútgerð á Íslandi 

 

Mynd 9. Þilskip og gufuskip hittast á sjó. Ljósmynd: Ljósmyndasafn Akranes. 

Efsti flokkurinn sem mun birtast á skjánum er flokkur sem heitir Þilskipaútgerð á Íslandi. Í 

þeim flokki er fjallað meðal annars um hvað þilskipaútgerðin hafði mikil áhrif á 

þéttbýlismyndun á Íslandi, hvernig hún byrjaði hérlendis og hvað var veitt á þilskipunum. Auk 

þess er fjallað um upphafsmennina sem og þá sem voru á móti þilskipaútgerð á Íslandi. Síðan 

er fjallað um tómthúsmenn, störf kvenna á skútuöldinni og þau fyrirtæki sem voru stofnuð út 

frá þilskipaútgerð. Ég tel mikilvægt að hafa þennan flokk efstan á skjánum, og þar með líklegast 

að fólk velji hann fyrst, þar sem hann er nokkurs konar kynning á efniviðnum. Þessi flokkur 

mun gefa grófa innsýn inn í skútuöldina og segja sýningargestum hvers vegna það er mikilvægt 

að segja þessa sögu. Síðurnar í þessum flokki eru 16 talsins. 
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3.4.2 Þilskip á Akranesi 

 

 

Næsti flokkur er Þilskip á Akranesi. Í þeim flokki er fjallað um þilskipaútgerð á Akranesi og 

hvernig hún hafði áhrif á bæinn. Eitt elsta kortið sem til er af Akranesi er frá árinu 1780 en á 

því sést greinilega hvernig bærinn byggðist meðfram sjónum (sjá mynd nr. 7). Uppbygging 

bæjarins er því nátengd sjósókn. Í þessum flokki er þó aðeins fjallað stuttlega um upphaf 

sjósóknar á Akranesi enda er aðal efniviðurinn þilskipin. Þar er fjallað um upphaf 

þilskipaútgerðar á Akranesi, upphafsmennina, áhrifin sem þilskipaútgerðin hafði á bæinn og 

hver arfleið þilskipanna er á Akranesi.  

 Vel er hægt að rökstyðja að þilskipaútgerð hafi verið upphafið að nútíma sjósókn á 

Íslandi og þar með upphafið að sjávarútvegi sem einni helstu atvinnugrein landsins. Akranes 

hefur lengi verið tengd sjávarútvegnum en síðastliðin ár hafa útgerðir og fiskvinnsla minkað í 

bænum. Þar með virðist tengingin við sjávarútveg vera að hverfa á Akranesi. Það hefur því 

sjaldan verið jafn mikilvægt að fræða bæjarbúa um hvernig Akranes varð að útgerðarbæ og 

hvernig útgerðirnar höfðu áhrif á bæinn.  

 Líkt og minnst hefur verið á hér að ofan þá er arfleið þilskipa á Akranesi nokkuð 

öðruvísi en í öðrum stærri bæjarfélögum. Þar sem höfnin við kaupstaðinn var ekki hentug fyrir 

þilskip fyrr enn árið 1908 þá voru fá þilskip sem voru gerð út frá Akranesi, eða einungis níu. 

Aftur á móti hafði skútuöldin mikil áhrif á bæjarfélagið. Akurnesingar höfðu stundað útgerð, 

með árabátum, nánast frá því bærinn byggðist. Þeir höfðu því skapað sér orðspor sem góðir 

Mynd 10. Mynd tekin fyrir framan verslun Böðvars 

Þorvaldssonar árið 1890. Ljósmynd: Ljósmyndasafni Akraness 
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sjómenn. Það var því vinsælt að ráða Akurnesinga á þilskipin. Þegar gufutogararnir komu svo 

til landsins um 1906 varð Akranes að miklum útgerðarbæ. 44 Síðurnar í þessum flokki eru tíu 

talsins. 

3.4.3 Menning og þilskip 

 

  

Þriðji flokkurinn heitir Menning og þilskip. Þilskipaútgerð á Íslandi hafði gríðarleg áhrif á 

menningu landsmanna. Mikill útflutningur af fiski varð til þess að innflutningur á margs konar 

framandi vörum jókst verulega og kaupmáttur landsmanna jókst.45 Út frá því tel ég það 

gagnlegt að fjalla um hvernig þetta tímabil hafði áhrif á menningu landsins. Í þessum flokki er 

því fjallað um menninguna og þær menningarbreytingar sem urðu til út frá þilskipaútgerð.  

 Menning er flókið hugtak sem hefur fengið margar mismunandi skilgreiningar í 

gegnum árin. Hér er menning skilgreind sem „venjur, siðir, hugmyndir, gildi o.s.frv. sem við 

lærum sem hluti af félagshóp“.46 Meðal þess sem fjallað er um í þessum flokki er sundkennsla, 

sjómannadagurinn og þjóðsögur. Akranes var nokkuð ofarlega í huga við gerð flokksins og 

menningarstarfsemi innan bæjarins höfð að leiðarljósi. Þess vegna er meðal annars fjallað um 

upphaf sjómannadags hátíðarhalda á Akranesi og hvernig útgerðarmenn tengdust 

íþróttastarfsemi í bænum.47  

 Þjóðsögur af sjó voru til fyrir skútuöldina en ég tel samt sem áður ágætt að nefna 

 
44 Ólafur B. Björnsson: 1943, bls. 12. 
45 Jón Þ. Þór: 2002, bls. 205-206. 
46 Arnar Árnason: 2002, bls. 85. 
47 Íþróttir í 100 ár: 2010, bls. 157-191. 

Mynd 11. Sundkennsla á Akranesi árið 1925. Ljósmynd: 

Ljósmyndasafn Akraness. 
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nokkrar óvættir úr sjó í þessum hluta sýningarinnar. Það hafa nefnilega fundist dæmi um 

sjómenn á skútuöldinni sem töldu sig hafa séð nokkrar yfirnáttúrulegar verur. Þar má nefna að 

við endurbyggingu kútter Sigurfara spurðist sá orðrómur út að einhverskonar vera ætti heima í 

skipinu. Bæði hefur verið talið að þessi vera hafi verið draugur eða nykur.48 Aðrar þjóðsögur 

sem munu fá sérstaka umfjöllun er sagan um Katanesdýrið og yfirnáttúruleg saga sem gerðist 

eftir að kútter Sigurfari var talin hafa farist á sjó árið 1920. Það voru tveir þættir sem réðu því 

hvað fjallað var um þegar kom að þjóðsögum. Í fyrsta lagi voru þær valdar vegna tengsla þeirra 

við Akranes. Í öðru lagi vegna sérstöðu þeirra, það er að segja hversu einstakar þessar sögur 

eru.  

 Þá verða lögin „Kátir voru karlar“ og „Kútter Sigurfari“ í sérstöku sviðsljósi þar sem 

bæði lögin eru um kúttera sem tengjast Akranesi. Það verður einnig fjallað um hátíðina 

Skilnaðarsamkomur sjómanna en það var hátíð sem var haldin við upphaf 20. aldar á Akranesi 

áður en vertíð hófst til að kveðja sjómenn. Síðurnar í þessum flokki eru níu. Þær áttu 

upprunalega að vera ellefu en vegna skorts á myndefni þurfti að fjarlægja tvær síður. Síðurnar 

tvær sem þurfti að taka í burtu voru um orðaforða sem mögulega myndaðist út frá 

þilskipaútgerð og sæskrímsli. 

3.4.4 Kútter Sigurfari 

 

Mynd 12. Ferðalag Kútter Sigurfara frá Akraneshöfn upp að Byggðasafninu í Görðum. 

Þegar ég tók við þessu verkefni var mér sagt að það væri nú þegar búið að ákveða tvo flokka 

sem ættu að vera á sýningunni. Annar þeirra er fjórði flokkurinn sem heitir Kútter Sigurfari. Í 

 
48 Rudolf B. Jósefsson og Jóhann Ársælsson (munnleg heimild, 9. febrúar 2018 og 13. febrúar 2018). 
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honum er fjallað um kútter Sigurfara, eitt af einkennistáknum Akraness. Kútterinn var byggður 

árið 1885 í Englandi en var aðallega á veiðum við íslenskar og færeyskar strendur. Þótt að 

kútterinn væri aldrei í eigu Akurnesinga var hann keyptur af Kiwanis-klúbbnum Þyrli á 

Akranesi frá Færeyjum árið 1973 og gefinn Byggðasafninu í Görðum árið 1974.49  

 Í þessum flokki er saga kúttersins rakin frá því að hann var byggður á Englandi þar til 

að hann var seldur til Íslands. Þá er fjallað um hvaðan hann var settur út frá Íslandi, hvernig 

skipið fékk „happa“ stimpil á sig og ferðalag hans frá Íslandi til Færeyja. Síðan er fjallað um 

endurkomu kúttersins til Íslands og viðgerðirnar á honum og loks þegar hann var sýndur 

almenningi árið 1985. 

 Líkt og fjallað var um hér að ofan þá var Sigurfari ekki eina 19. aldar viðarskipið sem 

kom til landsins árið 1974 sem gjöf. Skipin Örn og Hrafn voru gjafir frá Noregi en þau voru 

bæði 19. aldar fiskveiðibátar sem búið var að endurbyggja sem víkingaskip. Það var ósk 

gefendanna að skipin færu ekki inn á söfn heldur áttu þau að „nýtast við kennslu um 

sameiginlegan skipasmíða- og siglingaarf Norðurlanda“.50 Það er margt líkt með sögu 

Sigurfara og víkingaskipanna. Áður en skipin komu til landsins virðist ekki hafa verið ákveðið 

hvernig standa ætti að varðveislu þeirra og því voru þessi tvö víkingaskip á miklu flakki um 

landið. Þau voru meðal annars notuð í kvikmyndum og gefin ungmennahreyfingum. Á 

endanum voru þau bæði gefin söfnum. Hrafn fór á Menningarmiðstöð Þingeyinga á Húsavík 

og er varðveittur þar innandyra. Örn fór á Árbæjarsafn og var þar varðveittur utandyra. Seinna 

meir var Örn færður til Byggðasafns Reykjanesbæjar þar sem hann var geymdur utandyra í 

kerru. Líkt og með Sigurfara var litið á varðveislu þessara skipa með hálfgerðum 

hneykslisaugum af fjölmiðlum og almenningi þar sem þau töldust vera menningararfur. 

Menningarstofnanir litu aftur á móti ekki á þessi skip sem hluta af íslenskum menningararfi, 

enda voru þau smíðuð í Noregi og því virðist varðveisla þeirra ekki hafa verið tekin alvarlega.51 

Þetta viðhorf hefur óneitanlega haft áhrif á örlög skipanna þriggja. 

 Flokkurinn um kútter Sigurfara er mögulega mikilvægasti flokkurinn á sýningunni. Þar 

sem þessi sýning er hluti af mögulegri förgun kúttersins þá var mikilvægt að fjalla vel og 

ítarlega um skipið. Þá ber einnig að hafa í huga við textagerðina að förgun Sigurfara er mjög 

umdeild. Ekki aðeins innan Akranes heldur á landsvísu, ef marka má þær Facebook-færslur 

sem ég fékk að skoða hjá Byggðasafninu í Görðum. Tekin voru skjáskot af þessum færslum 

sem hluta af heimildasöfnuninni um kútterinn og hægt er að nálgast þær í gagnagrunni safnsins. 

 
49 Gunnlaugur Haraldsson: 1985, bls. 5-36.  
50 Áki Guðni Karlsson: 2015, bls. 323. 
51 Áki Guðni Karlsson: 2015, bls. 311-322. 
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Ég sjálf átti erfitt með að taka afstöðu í þessum efnum. Skoðun mín á förgun Sigurfara breyttist 

nær daglega meðan ég vann að sýningunni. Á einn hátt mundi ég ekkert vilja frekar en að verja 

þennan kútter sem er óneitanlega einn mikilvægasti munurinn sem eftir er af skútuöldinni á 

Íslandi. Á annan hátt tel ég það nær ómögulegt fyrir lítið bæjarfélag að standa fyrir varðveislu 

hans og sérstaklega í ljósi þess að það virðist nú þegar vera orðið of seint. Það virðist vera til 

nær endalausar rökfærslur fyrir báðum hliðum málsins og ég er nokkuð sammála röksemdum 

báðum megin við línuna. Engu að síður væri það minn helsti vilji að hægt væri að varðveita 

Sigurfara til komandi kynslóða.  

 Í þessum flokki taldi ég það mikilvægt að segja hvers vegna kútterinn kom til Akraness 

og hverjir stóðu að komu hans. Þessi flokkur er stærstur í sýningunni. Með þrívíddar-

myndbandinu þá eru síðurnar 19. 

3.4.5 Leikur 

 

Mynd 13. Barn að leika sér við upphaf 20. aldar. Ljósmynd: Ljósmyndasafn Akranes.  

Seinni flokkurinn sem var búið að ákveða að yrði á sýningunni er fimmti flokkurinn og heitir 

hann Leikur. Þessi flokkur er ætlaður sem fræðsluefni fyrir börn. Börn eru líklega mikilvægustu 

sýningargestirnir á söfnum. Í bókinni Sýningargerð eftir Björn G. Björnsson stendur að „Börn 

eru sýningargestir framtíðarinnar. Ef að þau hafa ekkert gaman af heimsókn í safn eða sýningu 

er viðbúið að fjölskyldan stoppi stutt við“.52 Flokkurinn er mikilvægur þar sem hann er hluti af 

fræðsluhlutverki sýningarinnar. Aftur á móti er það enginn hægðarleikur að búa til efni sem á 

að henta börnum. Þá hjálpaði það ekki að ég hafði aldrei áður komið að gerð fræðsluefnis handa 

börnum.  

 
52 Björn G. Björnsson: 2013, bls. 14. 
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 Í greininni Children, teenagers and adults in museums: a developemental perspective 

veltir höfundurinn Nina Jensen fyrir sér hvort hægt sé að hanna sýningu sem nái samtímis til 

barna, unglinga og fullorðinna. Þar kemur fram að rannsóknir hafi sýnt fram á að börn meðtaki 

betur sýningar sem innihalda þátttöku gesta og skemmtun.53 Þar með varð markmiðið með 

þessum flokki að hafa efnið þátttökumiðað og blanda jafnvel inn efnivið sem nú þegar hafði 

komið fram í hinum flokkunum. Til þess að börn fyndu fyrir því að þau tækju þátt í sýningunni 

þá var ákveðið að þessi flokkur yrði leikur.  

 Tvær hugmyndir komu upp við gerð þessa leiks. Fyrri var sú að leikurinn yrði í líkingu 

við bókmenntaflokkinn „Hvar er Valli“ en í þeim bókaflokki er markmiðið að finna hinn litríka 

Valla sem hefur falið sig í margmenni. Í staðinn fyrir að finna röndótta manneskju yrðu börnin 

þess í stað að finna einn ákveðinn mann með hatt eða telja hversu mörg segl væru á einu 

ákveðnu skipi. Þar með væri hægt að fræða börnin um þilskip sem og láta þau taka þátt í 

sýningunni. Aftur á móti kom upp sá ótti að þessi leikur gæti komið í veg fyrir að börn með 

einhverja lærdómserfiðleika myndu sækja í leikinn. Seinni hugmyndin var sú að láta leikinn 

vera spurningar handa börnunum, til að mynda hvernig mundi þeim finnast að veiða hákarla 

eða hvort þau mundu vilja gista um borð í þilskipi. Þar sem ég hef ekki áður búið til efni handa 

börnum ákvað ég að hafa samband við góðvinkonu mína Karitas Sumati Árnadóttur. Karitas 

er með BA gráðu í tómstunda- og félagsmálafræði og er forstöðumaður frístunda við 

Landakotsskóla. Þegar ég lýsti báðum hugmyndunum fyrir henni leist henni betur á þá fyrri, 

þar sem börnum finnst gaman að „leita og finna“ og þannig leikur „lætur þau skoða meira“.54 

Þar með varð fyrri hugmyndin fyrir valinu.  

 Vinnsla þessa flokks fór nokkuð öðruvísi fram en í hinum flokkunum. Þar sem þessi 

flokkur reiðir sig meira á myndrænt efni en texta voru myndirnar valdar áður en textinn var 

skrifaður. Þessi flokkur var einnig seinasti flokkurinn sem ég vann að. Varð hann til nokkurn 

veginn á sama tíma og ljósmyndavalið var gert fyrir hina flokkana. Snemma var sú ákvörðun 

tekin að hafa þennan flokk einungis átta síður. Það var talið að börn hefðu ekki úthald í fleiri 

síður og var Karitas sammála þeirri ákvörðun. Vegna auðveldrar uppsetningar á skjánum er 

alltaf möguleiki á að stækka flokkinn seinna meir. Stuttu fyrir skil á þessari greinargerð kom 

meðal annars upp sú hugmynd að bæta inn síðum í flokkinn sem innihalda svörin í leiknum, 

það er að segja að eftir hverja mynd væri næsta síða sama mynd en með rauðum hring sem 

gefur gestum svarið við myndagetrauninni. Þegar þessi greinargerð var skrifuð var ekki komin 

 
53 Jensen: 2004, bls. 115. 
54 Karitas Sumati Árnadóttir (munnleg heimild, 11. nóvember 2019). 
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nein ákvörðum um þessa hugmynd. Ef hún verður samþykkt mun hún vera unnin eftir að 

þessari greinargerð hefur verið skilað.  
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4. Framkvæmd 

Í þessum kafla er fjallað um ferlið við að setja þessa sýningu upp eða frá því að ég fékk 

verkefnið í hendur þar til að því lauk. Þá er fjallað um textagerðina, ljósmyndavalið sem og 

aðra þætti sem komu að framkvæmdinni. Sérstaklega er fjallað um uppsetningu sýningarinnar 

og hvernig það gekk eftir. 

4.1 Textagerð 

Fyrsta verkefnið mitt var að ákveða þá flokka sem hægt væri að skoða á sýningunni. Eftir 

nokkra heimildaleit voru fimm flokkar ákveðnir. Þegar búið var að velja flokkana var næsta 

verkefni að afla sér frekari heimilda og byrja að skrifa handritið að sýningunni. Þau skrif hófust 

í byrjun október á flokknum um kútter Sigurfara. Á þessum tímapunkti setti ég mér það 

markmið að vera búin með handritaskrifin í byrjun nóvember. Það dróst örlítið en textaskrifum 

lauk þann 15. nóvember.  

 Þó að sýningin verði mjög myndræn þá verður alltaf texti fyrir neðan hverja mynd. 

Textinn fyrir neðan myndirnar er nauðsynlegur. Fræðimenn hafa sýnt fram á að ljósmyndir 

virki best sem fræðsluefni með texta sem útskýrir hvað myndin á að túlka. Það er því gjarnan 

talið að ljósmynd ein og sér sé ekki nóg til þess að fræða safngesti um innihald 

ljósmyndarinnar.55 Það er þó passað upp á það að textinn fyrir hverja mynd sé ekki lengri en 

50-150 orð, en það er talið vera hin hóflega textalengd á sýningum.56 Ef miðað er við 

skjásýningarnar á Ljósmyndasafni Reykjavíkur þá getur hver flokkur verið með allt að 50 síður. 

Í þessari sýningu er síðufjöldi um 10-20 síður í hverjum flokki. Meira en það leiðir líklega af 

sér safnaleiða (e. museum fatigue) en það er þegar safngestir finna fyrir þreytu og leiða eftir að 

hafa verið á safni.57 Ef það væru fleiri en 150 orð við hverja mynd hefði hver flokkur fyrir sig 

um 5000 orð og sýningin samtals 25.000 orð. Líkt og prófessor Eggert Bernharðsson sagði á 

þriðja söguþinginu árið 2006 „Með því að draga úr texta og auka annars konar framsetningu, 

nýta betur ólíkar miðlunarleiðir og flétta saman skemmtun og fróðleik, er þá ekki líklegra að 

gestir fái meira út úr sýningunni?“.58 Fjöldi síðna fór eftir hverju viðfangsefni fyrir sig, líkt og 

fjallað var um í kaflanum hér að ofan. 

 Það var mikilvægt að hafa alltaf markhópinn í huga þegar textinn var skrifaður, 

 
55 Berger og Mohr: 1982, bls. 92. 
56 Ambrose og Paine: 2006, bls. 101. 
57 Kim, Dillon og Song: 2018.  
58 Eggert Þór Bernharðsson: 2007, bls. 100. 
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sérstaklega þar sem markhópurinn er ekki endilega alltaf sá sami í hverjum flokki.59 Textinn 

var því lesin yfir af þrem einstaklingum eftir að ég skilaði honum inn. Það voru þau Sigríður 

Lína Daníelsdóttir, Ella María Gunnarsdóttir og Jón Allansson. Öll höfðu þau mismunandi 

ábendingar um textann sem voru nýttar, meðal annars stafsetningu, orðalag og uppsetningu. 

Var hjálp Jóns sérstaklega gagnleg þar sem hann leiðrétti til að mynda ártöl og aðrar 

sagnfræðilegar villur sem mér yfirsást í textanum. Vegna þessa yfirlestrar varð textinn því ekki 

fullkláraður fyrr en 2. desember. 

4.2 Ljósmyndaval 

Eftir að textagerðinni lauk þann 15. nóvember hófst val á ljósmyndum. Valið hafði þá þegar 

byrjað með óformlegum hætti. Það er margt sem þarf að hafa í huga við ljósmyndaval fyrir 

sýningar. Líkt og Ambrose og Paine skrifa um ljósmyndir á söfnum í bókinni Museum Basics: 

Ljósmyndir eru notaðar á sýningum í margvíslegum tilgangi. Þeim er ætlað að 

skapa andrúmsloft, sýna landslag á fornleifastað, sýna sambærilega hluti, setja í 

samhengi við sýninguna stóra hluti eins og byggingar, stækka upp mjög litla 

hluti, sýna myndlistarmanninn sem málaði viðkomandi myndir o.s.frv. 60 

Við gerð verkefnisins voru hafðar í huga kenningar Tom Ang um ritstýringu ljósmynda fyrir 

sýningar. Í bókinni Picture Editing lýsir Ang fjórum skrefum þegar kemur að ritstýringu 

ljósmynda. Skrefin eru eftirfarandi: 

1. Uppbygging markmiðs (e. The formulations of aims) 

2. Afla ljósmynda og heimilda (e. The sourcing of pictures) 

3. Safna saman ljósmyndunum með heimildum (e. Assembling the selected pictures) 

4. Gera ljósmyndirnar tilbúnar til sýninga (e. Readying the pictures for production)61 

Þá kemur einnig fram í því riti að ritstýring ljósmynda fyrir sýningu geti á margan hátt verið 

flóknari en fyrir aðrar miðlunarleiðir. Það koma gjarnan mun fleiri að ljósmyndavalinu en bara 

sýningastjórinn og heimildaleitin er gjarnan ítarlegri. Getur ljósmyndavalið því tekið lengri 

tíma fyrir sýningar en aðrar miðlunarleiðir.62 Þessi atriði voru höfð í huga við vinnslu 

verkefnisins.  

 Leit að ljósmyndum var gerð í miklu samstarfi við Nönnu Þóru Áskelsdóttir, starfsmann 

 
59Ambrose og Paine: 2006, bls. 101. 
60 Ambrose og Paine: 1998, bls. 85. 
61 Ang: 2000, bls. 2. 
62 Ang: 2000, bls. 17-18. 
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Ljósmyndasafns Akraness og Byggðasafnsins í Görðum. Ljósmyndavalið var mögulega eitt 

það mikilvægasta við gerð þessarar sýningar. Ljósmyndirnar þurftu að vera nógu spennandi til 

að fólk vildi setjast niður og læra um þilskip en samtímis þurftu þær að tengjast textanum. Fáar 

ljósmyndir eru til frá upphafi skútualdarinnar á Íslandi og því voru flestar myndirnar frá fyrri 

hluta 20. aldar. 

 Valið á ljósmyndunum var á vissan hátt tvíþætt. Myndirnar voru valdar vegna 

fagurfræðinnar sem og vegna tengsla þeirra við efnivið sýningarinnar. Þar með voru myndir 

valdar sem ekki endilega tengdust þilskipaútgerð en voru fallegar. Þá voru einnig valdar myndir 

sem tengdust talsvert þilskipaútgerð en fylltu aftur á móti ekki hefðbundnum fagurfræðilegum 

skilyrðum, voru til að mynda hreyfðar eða of dökkar. Við valið var Nanna Þóra Áskelsdóttir, 

deildarstjóri Ljósmyndasafns Akraness, mikil hjálp. Hún hjálpaði mér við að finna myndir sem 

tengdust textanum og einnig við að fá ljósmyndir úr öðrum söfnum. Þá var hún annað sett af 

augum sem hjálpaði mér við að finna þær myndir sem pössuðu sem best inn á sýninguna. 

 Við val á ljósmyndum mættum við nokkrum hindrunum. Þar sem að Akranes var aldrei 

með mikla þilskipaútgerð þá er lítið til af ljósmyndum frá Akranesi sem tengjast þessum 

efnivið. Það varð til þess að oft voru ljósmyndir einungis valdar vegna þess að þær voru þær 

einu sem voru til. Þá kom einnig fyrir að ljósmyndir urðu fyrir valinu einungis vegna smá 

tengingar við efniviðinn. Sem dæmi má nefna ljósmynd sem er við texta sem fjallar um dvöl 

kútters Sigurfara á Seltjarnarnesi. Við þennan texta langaði mig af hafa ljósmynd af höfninni á 

Seltjarnarnesi frá þessu tímabili. En þar sem ekki fannst nein góð mynd var þess í stað notuð 

mynd af kútter Sigurfara við textann. Þar með tengist myndin ennþá efniviðnum þó að hún sé 

ekki beint nógu lýsandi fyrir textann. Þá hafði skortur á ljósmyndum einnig þau áhrif að hætt 

var við að hafa ákveðinn texta. Sem dæmi má nefna texta sem fjallaði um hjátrú og 

þjóðsagnaskepnuna nykur. Þar sem ekki fannst nógu góð ljósmynd sem lýsti þessum efnivið 

var þess í stað ákveðið að sleppa textanum með öllu.  

 Ljósmyndirnar fyrir þetta verkefni fengust aðallega frá Ljósmyndasafni Akraness. Það 

eru þó einnig myndir frá Þjóðskjalasafni Íslands og Þjóðminjasafni Íslands. Ef markmið hefðu 

gengið eftir þá hefði ljósmyndavalið átt að vera búið um 20. nóvember. Það gekk ekki alveg 

eftir en þess í stað náðist að klára það þann 28. nóvember.  

4.3 Uppsetning í tölvu 

Á fundi með Gagarín í byrjun október fékk ég, Ella María og Sara Hjördís Blöndal, sem er 

sýningarhönnuður nýju grunnsýningarinnar á byggðasafninu, kynningu á tölvukerfinu sem 
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sýningin mun vera í. Þar varð okkur ljóst að kerfið væri mjög notendavænt og ætti að vera 

nokkuð auðvelt að setja sýninguna inn í kerfið þegar að því kæmi. Það gæti aftur á móti orðið 

nokkur handavinna og því væri best að vera búin að ákveða texta og ljósmyndir áður en að 

uppsetning hæfist. Í lok október prófuðum ég og Ella kerfið aðeins. Við reyndum að búa til 

nýjan flokk og setja eitt myndband inn í skjáinn. Eftir kynninguna og prófunina hafði ég því 

litlar áhyggjur af þessu stigi verkefnisins. 

 Uppsetning í tölvu hófst í lok nóvember. Þar sem textinn var á þeim tímapunkti í 

yfirlestri var byrjað á því að setja ljósmyndir inn í tölvuna. Kerfið hjá Gagarín var mjög auðvelt 

í notkun og engin vandamál komu upp við notkun þess. Tók uppsetning sýningarinnar í tölvu 

aðeins eina viku. Þess má geta að ef textinn hefði farið fyrr í yfirlestur og ég hefði verið komin 

með allar ljósmyndirnar þá tel ég að það hefði einungis tekið einn eða tvo daga að setja 

sýninguna inn. Föstudaginn 29. nóvember var sýningin síðan að mestu tilbúin. Það eina sem 

þá var eftir var ein ljósmynd frá Þjóðminjasafni Íslands og þýðing textans yfir á ensku. Þýðandi 

hefur verið ráðinn af byggðasafninu sem mun þýða textann yfir á ensku. 

 Markmiðið var að ljúka við uppsetningu sýningarinnar í lok nóvember en það markmið 

náðist ekki. Þess í stað lauk uppsetningunni 2. desember 2019. Við lok uppsetningarinnar 

samanstóð sýningin af 61 ljósmynd, 4500 orða texta og einu myndbandi. Upphaflegur 

opnunardagur þessar sýningar var 15. desember 2019. Vegna leka inni í sýningarrýminu þá 

þurfti að fresta opnuninni þar til í mars árið 2020. Þar sem sýningin mun líklega ekki opna fyrr 

en í mars 2020 get ég ekki fjallað um opnun sýningarinnar fyrir almenningi. Mér þykir það 

nokkuð leiðinlegt því þá get ég ekki fjallað um viðbrögð almennings við sýningunni sem og 

hvað hefði mátt gera betur.  
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Mynd 14. Hvernig skjárinn leit út í lok verkefnisins. Ljósmynd: Bóel Hörn Ingadóttir. 
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5. Hindranir og áskoranir 

Í þessum kafla fjalla ég um þær óvæntu hindranir sem urðu á vegi mínum við gerð þessa 

verkefnis. Flestar þeirra voru vegna heimildaskorts. Það hefur lítið verið skrifað um 

þilskipaútgerð á Íslandi og eru flest ritin um þetta tímabil komin til ára sinna. Þá kom í ljós 

nokkuð snemma í heimildaleitinni að Akranes hefði aldrei verið með mikla þilskipaútgerð. Þar 

með gat það verið erfitt á köflum að tengja bæinn við efniviðinn.  

 Líkt og hefur nú þegar verið fjallað um er þessi sýning hluti af förgun kútter Sigurfara. 

Í staðinn fyrir að gera sýningu eingöngu um kútter Sigurfara ákvað safnið að gera sýningu um 

þilskipaútgerð. Þótt það reyndist vera erfitt verk, vegna skorts á heimildum, tel ég að það hafi 

verið rétt ákvörðun að hafa sýninguna um þilskip og ekki eingöngu um kútterinn. Eins 

undarlegt og það kann að vera þá var hægt að tengja efnivið sýningarinnar enn meira við 

Akranes heldur en sýning eingöngu um Sigurfara. Kútterinn gerði nefnilega aldrei út frá 

Akranesi. Eina tenging Sigurfara við Akranes er eftir að hann kom þangað til sýnis. Það er því 

gagnlegt að fjalla einnig um mikilvægi þilskipaútgerðarinnar fyrir Ísland og þá sérstaklega 

hvað skútuöldin gerði mikið fyrir Akranes.  

 Flestar hindranirnar komu upp við gerð textans um þilskip og þilskipaútgerð á Akranesi. 

Bæði er saga þilskipa á Akranesi ekki löng sem og fremur heimildalítil. Það þýðir samt ekki að 

skútuöldin hafi ekki haft nein áhrif á Akranes. Þar sem margir karlmenn á Akranesi fóru á sjó 

á þessum tíma er áhugavert að velta fyrir sér hvernig lífið var í bænum eftir að þeir fóru. Þrátt 

fyrir skort á fræðilegum heimildum tel ég sýninguna halda sanngildi, þar sem í henni er því 

aldrei haldið fram að Akranes hafi verið þilskipa bær. Einungis að þilskipaútgerð hafi haft mikil 

áhrif á bæinn, aðallega í formi atvinnu og menningar. 

 Við gerð flokksins um menningu rakst ég á nokkuð sérstaka hindrun. Það reyndist 

nokkuð erfitt að finna ljósmyndir sem pössuðu við efniviðinn. Við gerð hinna flokkanna var 

nokkuð einfalt að finna myndir, þar voru flestar ljósmyndirnar af þilskipum, sjómönnum eða 

fiskvinnslu. En í menningarflokknum er meðal annars fjallað um drauga, sæskrímsli og 

þjóðsögur og því var nokkuð erfitt að finna myndir sem þar pössuðu. Með góðri hjálp frá Nönnu 

Þóru Áskelsdóttur hafðist það en henni tókst að finna myndir bæði frá Þjóðminjasafni Íslands 

og Ljósmyndasafni Akraness sem féllu vel við flokkinn. 

 Síðasta hindrunin sem þurfti að fást við var hins vegar mannlegs eðlis. Í þeirri viku sem 

ég hafði áætlað að ljúka við sýninguna þá veiktust starfsmenn byggðasafnsins. Þessi veikindi 

frestuðu aðeins sýningunni þar sem ég þurfti hjálp starfsmanna við gerð hennar. Gat ég því lítið 
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gert í uppfærslu sýningarinnar í tvo daga. Þess í stað gerði ég eins mikið og ég gat við röðun 

ljósmynda í sýningunni og skráði hvaðan þær komu. 
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6. Lokaorð 

Nýja grunnsýningin hjá Byggðasafninu í Görðum mun opna í mars 2020. Í einu horni rýmisins 

mun skjárinn með þilskipasýningunni standa. Sýningin mun því opna eftir að ég skila inn 

þessari greinargerð. Uppsetning sýningarinnar tók um tvo mánuði. Ég byrjaði að leita heimilda 

og skrifa texta í byrjun október og setti svo upp sýninguna í tölvuna í lok nóvember. Upphaflega 

var markmiðið að vera búin með sýninguna í miðjum nóvember en það náðist ekki. Þó sýningin 

sé í sjálfu sér tilbúin þá er enn eitt eftir, það er að þýða hana yfir á ensku. 

 Helstu hindranir við gerð verkefnisins var skortur á heimildum. Nokkuð fljótlega eftir 

að ég tók verkefnið að mér áttaði ég mig á því að þrátt fyrir að Akranes væri mikill útgerðarbær 

þá var þar lítið um þilskipaútgerð. Engu að síður tel ég mikilvægt að miðla þessari sögu um 

þilskipaútgerð á Byggðasafninu í Görðum. Þar sem þilskipaútgerð var upphaf nútíma útgerðar 

á Íslandi þá hafði hún mikil áhrif á bæjarfélög eins og Akranes þar sem helsti atvinnuvegurinn 

var lengi vel fiskvinnsla. Það hefur sennilega aldrei verið jafn mikilvægt að miðla þessari sögu 

fyrir Akurnesinga vegna minnkandi atvinnu við sjávarútveg í bænum. Með þessari sýningu 

geta Akurnesingar því lært hvernig sjávarútvegurinn varð að helstu atvinnugrein Íslendinga og 

hvaða áhrif það hafði á Akranes. Þá tel ég það einnig mikilvægt að þessari sögu sé miðlað með 

skjásýningu. Sýning er góð leið til þess að miðla sögu til fjölda fólks á skömmum tíma og þá 

er skjásýning sérstaklega góð miðlunarleið fyrir þann markhóp sem ákveðinn var fyrir nýju 

grunnsýninguna, það er að segja fjölskyldur.  

 Ég er einstaklega ánægð með árangurinn. Ég er stolt af þessari sýningu og vona að þetta 

verði ekki sú síðasta sem ég mun vinna að. Það eru vonbrigði að sýningin muni ekki opna fyrr 

því þá get ég ekki fjallað um sjálfa opnunina og viðbrögð Akurnesinga við henni. Ég er þrátt 

fyrir það einstaklega þakklát fyrir þetta tækifæri og vona að sýningin muni sýna Akurnesingum, 

sem og öðrum Íslendingum, hve mikilvæg þilskipaútgerð reyndist vera fyrir íslenskt samfélag.  

 

 

 



36 

 

7. Heimildaskrá 

7.1 Prentaðar heimildir 

Ang, T. (2000). Picture Editing. Oxford: Focal Press.  

Amrose, T. og Paine, C. (2006). Museum Basics. Oxon: Routledge. 

Ambrose, T. og Paine, C. (1998). Grunnatriði safnastarfs. Helgi M. Sigurðsson þýddi. 

 Reykjavík: Árbæjarsafn og Ljósmyndasafn Reykjavíkur. 

Áki Guðni Karlsson. (2015). Menningararfur í ólgusjó: Norsku teinæringarnir Örn og Hrafn. 

Í  Ólafur Rastrick og Valdimar Tr. Hafstein (ritstjórar). Menningararfur á Íslandi (bls. 

311- 329). Reykjavík: Háskólaútgáfan.  

Berger, J. og Mohr, J. Another Way of Telling. (1982). New York: Pantheon Books. 

Bjarki Bjarnason. (2006). Ísland í aldanna rás: 1800-1899. Reykjavík: JVP. 

Björn G. Björnsson. (2013). Sýningagerð. Reykjavík: Salka. 

Eggert Þór Bernharðsson. (2003). Miðlun sögu á sýningum: safna- og sýningarferð um Ísland 

 2002-2003. Saga 2003, 41 (2). 15-66. 

Eggert Þór Bernharðsson. (2007). Sagan til sýnis: ólíkar miðlunarleiðir. Þriðja íslenska 

 söguþingið 18. – 21. maí 2006. Reykjavík: Háskóli Íslands. 

Gils Guðmundsson. (1977). Skútuöldin. Reykjavík: Bókaútgáfan Örn og Örlygur H. F. 

Guðjón Friðriksson. (2013). Hér heilsast skipin: saga Faxaflóahafna (síðara bindi). Akranes: 

 Uppheimar. 

Gunnlaugur Haraldsson. (1985). Kútter Sigurfari 1885-1985. Kútter Sigurfari. Sjómannablað 

 Akraness 1985. 5-36.  

Hagskinna: Sögulegar hagtölur um Ísland. (1997). Í Guðmundur Jónsson og Magnús S. 

 Magnússon (ritstjórar). Reykjavík: Hagstofa Íslands. 

Halldóra Jónsdóttir. (2014). Stiklur úr 150 ára sögu Bókasafns Akraness. Árbók Akurnesinga.  

 59-75. 

Heiða Björk Árnadóttir og Tinna Grétarsdóttir. (2010). Stafræn miðlun safnkosts – 

eftirskjálftar  tæknibyltingar innan safna. Þjóðarspegilinn 2010. Reykjavík: 

Félagsvísindastofnun  Háskóla Íslands.  

Íþróttir í 100 ár: Sýning í tilefni íþróttastarfs á Akranesi í 100 ár. (2010). Árbók Akurnesinga. 

 157-191. 

Jensen, N. (2004). Children, teenagers and adults in museums: a developemental perspective. 

Í  Hooper-Greenhill (ritstjóri), The educational role of the museum (bls. 110-117). 

Oxon:  Routlegde. 



37 

 

Jón Þ. Þór. (2002). Sjósókn og sjávarfang – saga sjávarútvegs á Íslandi I. bindi. Akureyri: 

 Bókaútgáfan Hólar. 

Kristján Sveinsson. (2009). Íslenskar hafnir og hafnargerðir. Kópavogur: Siglingastofnun 

 Íslands. 

Ólafur B. Björnsson. (1943). Sjávarútvegurinn – skútuöldin. Akranes, 2, 12-14.  

Ólafur B. Björnsson. (1957). Saga Akraness I. Akranes: Prentverk Akraness H.F.  

Roussou, M. (2010). Learning by doing and learning through play: an exploration of 

interactivity  in virtual environment for children. Í R. Perry (ritstjóri), Museums in a digital 

age. Oxon:  Routledge. 

Sævar Freyr Þráinsson. (2019). Vegna umsóknar um styrk vegna varðveislu kútters Sigurfara. 

 Bréf sent til Minjastofnunar Íslands frá Akraneskaupstað. 

7.2 Vefheimildir 

Arnar Árnason. (2002). Menning er máttur. Ritið: tímarit Hugvísindastofnunar, 2. árgangur, 

83- 99. Sótt 11. desember 2019 af https://timarit.is/page/6202341#page/n84/mode/2up 

Byggðasafnið í Görðum. (e.d.). Byggðasafn. Sótt 19. nóvember 2019 af 

 http://museum.is/husin/byggdasafn/ 

Byggðasafnið í Görðum. (e.d.). Um safnið. Sótt 14. október 2019 af  

 http://museum.is/um-safnid-2/ 
 

Byggðasafnið í Görðum. (e.d.). Ný grunnsýning í vinnslu. Sótt 14. október 2019 af 

 http://museum.is/2017/11/27/ny-grunnsyning-i-vinnslu/ 

Freyr Gígja Gunnarsson. (2019). Biðja um leyfi til að farga kútter Sigurfara. Ruv.is. Sótt 24. 

 nóvember 2019 af https://www.ruv.is/frett/bidja-um-leyfi-til-ad-farga-kutter-sigurfara 

Guðbrandur Benediktsson og Rakel Halldórsdóttir. (2006). Til hvers eru söfn? Guðbrandur 

 Benediktsson og Rakel Halldórsdóttir ræða um menningarhlutverk safna við David 

 Anderson hjá Victoria and Albert Museum. Saga: Tímarit sögufélagsins XLIV:1 

2006. Sótt 29. september 2019 af  

 http://timarit.is/view_page_init.jsp?gegnirId=000899517 

Guðni Tómasson. (2015). Bátarnir Örn og Hrafn. Ríkisútvarpið, Rás 1. 6. október. Sótt 9. 

 desember 2019 af https://www.ruv.is/frett/batarnir-orn-og-hrafn 

Haraldur Guðjónsson. (2015). Saga Akraness öll. Viðskiptablaðið. Sótt 11. nóvember 2019 af 

 https://www.vb.is/frettir/saga-akraness-oll/118594/?q=b%C3%B3kmenntir 

Kim, M., Dillon, J. og Song, J. (2018). The Factors and Features of Museum Fatigue in 

Science  Centres Felt by Korean Students. Research in Science Education. Sótt 19. 

nóvember  2019 af https://link.springer.com/article/10.1007/s11165-018-9695-x  

Morgunblaðið. (8. maí 2019). Heimilt að farga kútternum. Sótt 15. nóvember 2019 af 

 https://www.mbl.is/200milur/frettir/2019/05/08/heimilt_ad_farga_kutternum/ 

http://museum.is/um-safnid-2/
http://timarit.is/view_page_init.jsp?gegnirId=000899517
https://www.mbl.is/200milur/frettir/2019/05/08/heimilt_ad_farga_kutternum/


38 

 

Skessuhorn. (30. ágúst 2017). Útgerð og fiskvinnsla að líða undir lok á Akranesi – tólf 

 starfsmenn enn án atvinnu. Skessuhorn.is. Sótt 4. desember 2019 af 

 https://skessuhorn.is/2017/08/30/utgerd-og-fiskvinnsla-ad-lida-undir-lok-akranesi/ 

Sveinn Arnarsson. (2015). Ferðaþjónustan stærsta útflutningsgreinin. Vísir.is. Sótt 11. 

nóvember  2019 af https://www.visir.is/g/2015703049887 

 

7.3 Munnlegar heimildir 
 

Ella María Gunnarsdóttir. 21. október 2019, Byggðasafnið í Görðum. 

Ella María Gunnarsdóttir. 25. nóvember 2019, Byggðasafnið í Görðum. 

Geir Borg. 20. nóvember 2019, Reykjavík. 

Gunnlaugur Haraldsson. 4. apríl 2018, Gufunes. 

Karitas Sumati Árnadóttir. 11. nóvember 2019, Reykjavík. 

Jóhann Ársælsson. 13. febrúar 2018, Byggðasafnið í Görðum. 

Rudolf B. Jósefsson. 9. febrúar 2018, Byggðasafnið í Görðum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.visir.is/g/2015703049887


39 

 

8. Viðauki 

8.1 Texti og myndir fyrir kaflann „Þilskip á Akranesi“ 

 

 

  

Talið er að sjósókn á Akranesi hafi í raun hafist við upphaf byggðar á svæðinu á ofanverðri 9. 

öld. Með elstu kortum af svæðinu má sjá hvernig bærinn hefur byggst meðfram sjávarsíðunni. 

Fyrstu heimildir um útgerð á Akranesi eru frá árinu 1428 en einu bátarnir sem fóru út voru 

árabátar. Með komu þilskipanna til Íslands hófst því nýtt skeið í fiskveiðisögu Akraness.  

 

 

Mynd 15. Kort af Akranesi frá 18. öld. Teikning: Þjóðskjalasafni Íslands. 
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Það voru kaupmenn sem hófu þilskipaútgerð á Akranesi. Þorsteinn Guðmundsson kaupmaður 

eignaðist fyrsta þilskipið á Akranesi árið 1876 og hét það Napóleon. Kaupmennirnir Böðvar 

Þorvaldsson og Thor Jensen voru þó einna athafnamestir í þessum efnum. Þeir hófu báðir 

útgerð árið 1890 og áttu flest þilskipin sem gerð voru út frá Akranesi á Skútuöld. Þilskipin voru 

þó ekki mörg en aðeins níu þilskip voru í eigu Akurnesinga á þessum tíma, þar af fjögur sem 

voru ekki notuð til veiða. 

 

Mynd 16. Bryggja Thors Jensen á Akranesi. Ljósmynd: Ljósmyndasafn Akraness. 
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Slæm hafnaraðstaða gerði það að verkum að þilskipaútgerð á Akranesi gekk ekki 

vandræðalaust fyrir sig. Svæðið hafði þó lengi verið með útgerð á opnum bátum. Sem dæmi 

má nefna að um 1870 er talið að 70-80 bátar hafi verið gerðir út frá Akranesi. Erfitt reyndist að 

gera út á þilskipum frá Akranesi. Hafnaraðstaða á Akranesi var einstaklega óhagstæð fyrir 

þilskip og fóru því flestir sjómenn á Akranesi yfir til Reykjavíkur til þess að veiða. 

 

 

 

Mynd 17. Teikning af kútter Haraldi. Teikning: Ljósmyndasafn Akraness. 
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Í endurminningum sínum lýsir Matthías Þórðarson frá Móum, útgerðarmaður og ritstjóri, ásýnd 

Akraness árið 1895. Hann segir „Hver bóndi hafði sitt litla býli, jarðeplagarða, gras-og 

fiskiþurrkunarreiti, innan síns afmarkaða svæðis. Kaupstaðurinn lýsti þrifnaði og hirðusemi og 

var í sínum litfagra sumarskrúða og blómaskrauti, hugnæmur og heillandi. Skipastóll var þar 

mikill, skip flest sexróin, svo róðrarbátar fjórrónir og minni. Byrgi, skúrar og hjallar, fyrir 

geymslu á afla og veiðifærum góðir og rúmlegir. Lendingar flestar vel nothæfar en misjafnar 

eftir legu og staðháttum“. 

 

Mynd 18. Yfirlitsmynd af Akranesi. Ljósmynd: Ljósmyndasafn Akraness. 
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Lengi vel höfðu Akurnesingar skapað sér það orðspor að vera góðir sjómenn. Þetta orðspor 

hafði skapast vegna áralangrar útgerðar á árabátum frá Akranesi. Það varð því eftirsótt að ráða 

Akranesinga á þilskip. Talið er að um 100 menn frá Akranesi hafi samtímis verið um borð 

skipa á meðan á vertíð stóð. Það voru þó ekki einungis karlmenn sem fengu störf við fiskvinnslu 

á Skútuöldinni. Mikill fiskur var verkaður á Akranesi og störfuðu konur við það. 

 

 

 

Mynd 19. Við verslun Böðvars Þorvaldssonar. Ljósmynd: Ljósmyndasafn 

Akraness. 
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Íbúafjöldi á Akranesi jókst mikið á seinni hluta 19. aldar. Árið 1880 bjuggu þar 484 en á aðeins 

15 árum var talan búin að hækka í 718 íbúa. Þessa fjölgun má meðal annars tengja við skiptingu 

hreppsins og við sjósóknina. Fólk fór að flytja allsstaðar að á landinu til Akraness til þess að 

vinna við sjóinn.  

 

Mynd 20. Fiskverkun á Akranesi. Ljósmynd: Ljósmyndasafn Akraness. 
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Þann 8. janúar árið 1882 var Æfingafélagið stofnað á Akranesi. Félagið vildi standa fyrir 

ýmiskonar uppbyggingu á Akranesi, allt frá útgerð yfir í bindindissamtök. Félagsmeðlimir voru 

margir kaupmenn og útgerðarmenn á Akranesi og stóð Æfingafélagið meðal annars að stofnun 

vitabyggingarsjóðs og byggingu fyrsta vita á Akranesi árið 1891. Félagið lagðist af árið 1897.  

Mynd 21. Akranesviti á Suðurflös. Ljósmynd: Ljósmyndasafn Akraness. 
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Þótt Kútter Sigurfari sé í dag líklega þekktasti kútter Akraness þá var það ekki alltaf þannig. 

Fyrir tíð Sigurfara var kútter Haraldur gjarnan tengdur við Akranes. Sá kútter var keyptur til 

Akraness árið 1898 af Böðvari Þorvaldssyni. Kútter Haraldur var hið besta skip en það hlaut 

svo þjóðsagnastimpill þegar vísan „Kátir voru karlar á kútter Haraldi“ var gefið út. Vísan var 

samin af Geiri Sigurðssyni, fyrrum skipstjóra á kútter Haraldi.  

 

 

Mynd 22. Kútter Haraldur. Ljósmynd: Ljósmyndasafn Akraness. 
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Þar sem það voru fá þilskip sem voru gerð út frá Akranesi þá er nokkuð erfitt að segja til hvenær 

Skútuöldinni lauk þar. Má jafnvel segja að henni hafi lokið fyrr á Akranesi en annarsstaðar á 

landinu. Hægt er að segja að endalokin hafi byrjað árið 1906 þegar að fyrsti vélbáturinn leggst 

að Akraneshöfn. Þar með hefst nýtt tímabil í útgerðarsögu Akraness. 

 

 

 

Mynd 23. Fram, fyrsti vélbátur með þilfari á Akranesi. Ljósmynd: Ljósmyndasafn 

Akraness. 
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Þó þilskipaútgerð hafi ekki verið mikil á Akranesi, skildi hún eftir sig mikla arfleif. Fiskvinnsla 

var lengi vel stærsti atvinnuvegur bæjarins. Þá er tenging Akurnesinga við sjóinn enn sterk. 

Kútter Sigurfari var lengi varðveittur á hér á safninu og sýnir það vel hve þilskipaútgerð var 

mikilvæg bæjarbúum.  

 

Mynd 24. Flutningur kútter Sigurfara. Ljósmynd: Ljósmyndasafn Akraness. 


