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Ræðan er silfur
en þögnin gull
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Verkið

Silfur og gull eru eðalmálmar sem lengi hafa verið notaðir til smíða  
á munum og gersemum. Bókverkið inniheldur myndefni sem unnið úr 
verkum gull- og silfursmiðsins Björgvins B. Svavarssonar sem jafnframt er 
afi höfundar. Inn á milli myndanna eru textabrot – frásagnir og minningar 
afa – fengin úr þeim fjölmörgu samtölum sem við höfum átt yfir kaffibolla. 
Einnig má sjá ýmis verk í bókinni sem Björgvin hefur smíðað á ferlinum. 
Tilgangurinn er að miðla verkum hans, sem og að skoða þau í nýju ljósi.  
Þá fær lesandi einnig að kynnast sjálfum gull- og silfursmiðnum betur  
– og því gulli af manni sem hann er.

Leiðbeinendur

Lóa Auðunsdóttir
Ragnar Freyr Pálsson
Ármann Agnarsson
Atli Bollason
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Kveikjan

Ég hef alla tíð haft gríðarlegan áhuga á öllu sem er gamalt. Með því  
að skoða gamla hluti og tala við eldra fólk getur maður lært svo ótrúlega 
margt, því án fortíðarinnar væri engin framtíð. Í upphafi var það ætlun 
mín að vinna útskriftarverkefni mitt út frá eldra fólki og skoða gamla 
tíma. Ég hafði það þó alltaf á bakvið eyrað að það gæti verið sérstaklega 
áhugavert fyrir mig að skoða feril afa míns, gull- og silfursmiðsins 
Björgvins B. Svavarssonar. Þegar við hittum fyrst leiðbeinendur okkar, 
til þess að kynna okkar hugmyndir varðandi útskriftarverkefni, þá 
kynnti ég strax hugmyndina um að vinna með gömlu fólki. Undir lok 
kynningarinnar ákvað ég að segja stuttlega frá afa mínum. Leiðbein-
endurnir tóku þá eftir því hversu ástríðufull ég var fyrir honum og hans 
störfum sem mögulegu viðfangsefni, og hvöttu þau mig til þess að vinna 
frekar með það.

Björgvin á verkstæði 
sínu árið 1981
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Afi

Björgvin B. Svavarsson kláraði smíðakennaranám frá Kennaraskólanum 
árið 1963 og fór hann strax að loknu námi að kenna smíði, sem var 
hans aðalstarf alla hans starfsævi. Í náminu fékk hann aðeins að 
kynnast málmsmíði og hún heillaði hann strax. Afi sérhæfði sig í smíði á 
kirkjumunum og smíðaði hann kirkjumuni í marga tugi kirkna á Íslandi  
á starfsferli sínum.
 Árið 1972 var Björgvin fenginn til þess að smíða skál í skírnarfont fyrir 
Þingmúlakirkju í Skriðdal. Þessi skírnarskál var fyrsti kirkjumunurinn sem 
hann smíðaði og fór ferill hans sem málmsmiður þá af stað. Fyrstu árin hélt 
hann utan um það hvaða muni hann smíðaði fyrir hvaða kirkju, með því 
að rita upplýsingarnar á bakhlið ljósmyndar af fyrstu skírnarskálinni, sem 
hangið hefur uppi á vegg á verkstæði hans um árabil. 
 Árið 1977 komst afi Björgvin inn í listaháskólann Konstfackskolan í 
Stokkhólmi þar sem hann lærði silfursmíði. Venjulega tók námið fjögur ár 
og fimmta árið átti að fara í vinnu varðandi lokaverkefni, en eftir eins árs 
nám var afa boðið að taka fjórða og fimmta árið saman – og lauk hann 
sveinsprófi í silfursmíði á einungis tveimur árum vorið 1979. Afi hlaut 
silfurmedalíu sænska konungsins fyrir sveinsstykkið sitt og góðan árangur  
í námi. Ári seinna lauk hann einnig sveinsprófi í gullsmíði og var hann þar 
með formlega orðinn gull- og silfursmiður. 
 Afi lét af störfum sem kennari árið 2006, en hann hélt þó áfram að taka 
að sér verkefni í gull- og silfursmíði í nokkur ár til viðbótar. Í dag smíðar 
hann ekki mikið vegna heilsu sinnar, en er þó alltaf með einhver smávægileg 
verkefni sem hann dundar sér við. Afi minn er mjög hógvær maður og 
talar almennt ekki mjög mikið. Honum líður hálf óþægilega þegar maður 
hrósar því sem hann hefur gert og er ekki mikið fyrir að sýna hæfni sína 
út á við. Það mætti réttilega segja að afi minn sé meðal fremstu gull- og 
silfursmiða landsins og eftir hann liggja mörg verk sem sannarlega mætti 
kalla meistaraverk. Sjálfum finnst honum hann ekki vera neinn svakalegur 
meistarasmiður, þó svo að hann sé einstaklega fær í því sem hann gerir.

Sveinsstykki Björgvins
Silfur með gullhúð að innan

Ljósmynd af fyrstu skírnar-
skálinni sem Björgvin smíðaði 
og bakhlið hennar með upp-
lýsingum um þá kirkjumuni sem 
hann smíðaði til ársins 1980
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 Þegar kom að því að reyna að finna titil fyrir verkefnið mitt rakst ég á 
gamlan íslenskan málshátt sem hljómar eins og hann hafi verið saminn um 
afa minn. Titill verkefnisins er því: Ræðan er silfur en þögnin gull. Þetta 
lýsir afa mínum mjög vel vegna þess hve hógvær hann er og maður fárra 
orða. Einnig er hann að mínu mati algjört gull af manni og mér finnst því 
dýrmætt að getað fjallað um hann í þessu verki, meðal annars til þess að 
fólk fái að kynnast honum ögn betur.

Fyrstu skrefin

Í upphafi ferlisins fór ég að fara reglulega í heimsókn til afa þar sem við 
byrjuðum iðulega á því að fá okkur kaffibolla og spjalla um feril hans 
sem gull- og silfursmiður, sem og líf hans almennt. Hann er með fullbúið 
verkstæði heima hjá sér þar sem hann vann öll verkin sem hann gerði og 
við fórum saman í gegn um það sem er þar inni. Ég komst að því að afi 
hefur smíðað mikið af verkfærum sínum sjálfur. Hann gerði það vegna  
þess að þegar hann var búinn að sjá fyrir sér hvernig hann vildi smíða 
ákveðið verk, þá fannst honum betra að smíða áhöldin sjálfur því þá fengi 
hann nákvæmlega þá niðurstöðu sem hann var að sækjast eftir. 
 Eins og áður hefur komið fram hefur afi smíðað kirkjumuni í fleiri tugi 
kirkna á Íslandi, en því miður hefur hann ekki í höndum sér nákvæman 
lista yfir þær kirkjur sem eiga muni sem hann hefur smíðað. Ég hafði því 
samband við Biskupsstofu til að athuga hvort hægt væri að nálgast lista 
með þeim upplýsingum og var mér sagt að þar væri engar upplýsingar 
að finna, en að ég gæti prófað að hafa samband við prestaköllin í landinu 

Brot af þeim 
verkfærum sem 
Björgvin hefur smíðað

Ljósmynd úr fyrstu 
heimsókn minni til  
afa í upphafi ferlisins

Björgvin í skólanum 
í Stokkhólmi 1978
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því þar ættu að vera skrár yfir alla kirkjumuni þess prestakall. Ég hafði þá 
samband við prófast hvers prestakalls á Íslandi til að reyna að hafa upp  
á þessum upplýsingum, en fékk því miður engar upplýsingar þaðan heldur. 
 Eftir að hafa skoðað þau „meistaraverk“ sem afi hefur smíðað áttaði ég 
mig á því að fegurðin í verkum hans sem listamanns liggur ekki einungis 
í þessum munum. Þeir munir sem heilluðu mig mest voru persónulegu 
munir sem hann hefur smíðað. Skartgripir og þess háttar sem hann hefur 
gert fyrir vini og fjölskyldu. Við afi fórum saman yfir þá muni sem hann 
hafði gert og fundum til allt það sem hann átti til heima hjá sér – allt 
frá skartgripum yfir í hnífa og verkfæri. Einnig hafði ég samband við 
fjölskyldumeðlimi og fékk þá til að lána mér það sem afi hafði smíðað fyrir 
þau. Það sem heillaði mig mest við þessa muni voru formin og áferðin. Afi 
hefur alltaf verið þannig að hann hendir engu. Á verkstæðinu hans fann ég 
til að mynda nokkur box sem full voru af afgöngum, prufum og afklippum 
sem fallið hafði til við gull- og silfursmíði hans. Þá komst ég að því að afi 
notar mikið af því sem aðrir myndu líta á sem ónýta hluti í sína skartgripi, 
en það gefur þeim munum þetta sérstaklega útlit sem dró mig að þeim.
 Í framhaldi af þessu ákvað ég að það sem ég vildi vinna með í mínu 
verkefni væru þau form og áferðir sem þessir persónulegu munir bjuggu 
yfir. Eftir að hafa ljósmyndað þá muni sem við afi höfðum fundið til, ásamt 
þeim munum sem ég fékk lánaða frá fjölskyldumeðlimum, fór ég að vinna 
myndirnar og gera ýmsar tilraunir með þær. Ég hélt alltaf áfram að fara 
reglulega í kaffi til afa og spjalla við hann um það sem ég væri að gera, því 
mér fannst mikilvægt að gefa honum færi á því að fylgjast með ferlinu því 
þetta eru allt hans verk sem ég er að vinna með. 
 Þegar leið á fór ég að átta mig meira og meira á því að eitt af sérkennum 
afa er það hversu nýtinn hann er og að hann leyfir aldrei neinu að fara til 
spillis. Ég fékk að taka með mér heim nokkur af þeim boxum sem voru á 
verkstæðinu hans og fór ég að prófa mig áfram við að reyna að ná áferðinni 
af þeim hlutum sem finna mátti í boxunum. Ég tók af þeim ljósmyndir, 
skannaði þá með mismunandi aðferðum og tók af þeim afþrykk. Í fyrstu 
var ég ekki viss hvernig ég ætlaði að vinna með alla þessa hluti og hvernig 
ég ætlaði að miðla þeim á grafískan máta í mínu eigin verki, en fann 
fljótlega út að bókverk væri besta leiðin til þess. 

Eitt af þeim boxum 
sem finna má á 
verkstæði Björgvins

Brot af þeim 
afklippum sem  
finna má í boxunum
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Bókin

Í bókverkinu má sjá myndefni sem allt er unnið með hlutum og verkum 
eftir afa minn Björgvin B. Svavarsson. Myndefnið er unnið á mismunandi 
máta og er í raun samsetningar af þeim efnivið sem ég var búin að vinna 
með mismunandi aðferðum í rannsóknarferlinu. Eins og fram kom hér 
áðan þá vildi ég leggja meiri áherslu á persónulegu munina í stað þess að 
leggja áhersluna á „meistaraverkin“ sjálf. Einnig spila afgangarnir stórt 
hlutverk í myndefninu og er það til þess að sýna hvernig það er alltaf 
hægt að sjá fegurð í hlutum, séu þeir settir í rétt samhengi. Í bókverkinu 

Stimpill Björgvins 
sem hann notar til að 
merkja verk sín

má einnig finna einstaka textabrot inn á milli myndefnisins, sem eru brot 
úr frásögnum og minningum afa míns úr þeim fjölmörgu samtölum sem 
við höfum átt yfir kaffibolla. Þrátt fyrir að hafa viljað gefa persónulegu 
mununum meira vægi, fannst mér ég ekki getað sleppt því að sýna 
einnig brot af þeim „meistaraverkum“ sem afi minn hefur smíðað. Þá fá 
lesendur betri tilfinningu fyrir umfangi smíðagripa afa og fjölbreytileika 
þeirra. Með því að miðla efninu á þennan máta er ég því að leyfa lesanda 
bókverksins að sjá verk afa míns í öðru ljósi en verk hans miðla sjálf – en  
á sama tíma er ég þó að gera verkum hans góð skil. 
 Leturgerðirnar sem notaðar eru í bókinni eru fótaletrið Baskerville og 
steinskriftarletrið Avenir. Strax í upphafi hönnunarferlisins sá ég fyrir 
mér Baskerville. Það er klassísk leturgerð sem passar vel við innihald 
bókarinnar. Eftir nánari skoðun kom svo í ljós að Baskerville svipar mjög 
til letursins sem afi notar til þess að merkja þá muni sem hann hefur smíðað 
og fannst mér þá ákvörðunin vera sjálfsögð – og nota ég þá leturgerð í 
lestexta bókarinnar. Hins vegar komst ég fljótt að því að fyrir blaðsíðutöl  
og upplýsingatexta vildi ég nota letur sem myndi ekki kalla á athygli og 
varð Avenir því fyrir valinu þar sem það er nútímalegt steinskriftarletur 
sem vegur vel á móti klassíska fótaletrinu Baskerville. Ásamt því að nota 
Avenir fyrir upplýsingatexta ákvað ég einnig að nota það fyrir fyrirsagnir 
til þess að gefa lestextanum meira vægi, þar sem lestextinn stendur alltaf 
einn á síðu. 
 Þegar kom að því að ákveða stærð bókarinnar fannst mér mikilvægt að 
hafa bókina nægilega stóra til þess að myndefnið fengi að njóta sín, en að 
bókin myndi samt sitja vel í lófa svo auðvelt væri að skoða hana. Pappírinn 
sem ég valdi fyrir innsíður bókarinnar er húðaður pappír. Ég vildi nota 
húðaðan pappír til þess að myndirnar fengju að njóta sín almennilega, án 
þess að vera prentaðar á glansandi pappír. Mér fannst mikilvægt að velja 
pappír út frá því að áferðirnar í málminum myndu sjást sem best, án þess 
að það yrði erfitt að lesa textann sem oft vill verða þegar pappír hefur 
glansandi yfirborð. Innsíðurnar eru prentaðar á þykkann pappír til þess 
að gera bókina veglegri. Einnig vildi ég að það myndi ekki sjást í gegn um 
blaðsíðurnar og að lesandinn myndi finna vel fyrir hverri blaðsíðu þegar 
flett er í gegn um bókina. 

Dæmi um það hvernig 
afgangsefnið er notað 
í bókinni
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Framsetning

Ég sá fyrir mér að fyrir sýninguna myndi ég smíða einskonar sýningarkassa úr 
gleri sem stæði á viðarfótum úti á gólfi, aðeins frá veggnum. Í kassann mætti 
setja valin brot úr afgangakössum afa, sem ég notaði við gerð myndefnisins, svo 
fólk gæti virt þá fyrir sér áður en það sæi þá í öðru samhengi í bókinni sjálfri. 
Einnig hefði ég viljað gera einhverskonar bókastand við sýningarkassann þar 
sem bókin gæti staðið og fólk tekið hana upp og skoðað. Einnig vildi ég útfæra 
nokkrar síður úr bókinni sem veggspjöld, sem hefðu þá verið á vegg fyrir aftan 
sýningarkassann, sem myndi þá ramma inn umgjörðina í kringum verkið 
ásamt því að gefa fólki smá tilfinningu fyrir því sem það myndi sjá í bókinni.
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Lokaorð

Eins og fram kom hér fyrr í textanum þá var markmið mitt að miðla 
verkum afa áfram og sýna þau í nýju ljósi. Í ferlinu kynntist ég afa töluvert 
betur og þegar ég lít til baka myndi ég segja að það hafi verið það 
dýrmætasta við ferlið. Ég hef alltaf vitað að afi sé einstaklega fær gull- og 
silfursmiður, en ég hef ekki heyrt hann sjálfan tala um sín verk áður að ráði. 
Í rannsóknarferlinu fékk ég að sjá muni og heyra sögur sem ég hafði aldrei 
heyrt áður, og gerði ég mér þá grein fyrir því að hann var færari en ég hafði 
talið. Í hvert skipti sem ég hef sagt fólki frá afa mínum og því sem ég hef 
komist að um starfsferil hans verður fólk almennt mjög hugfangið og finnst 
mörgum hverjum skrítið að hafa aldrei heyrt nafn hans áður og að það 
þekki ekki til hans né verka hans.
 Eftir að hafa kafað svona djúpt ofan í feril afa míns, finnst mér leiðinlegt 
að hugsa til þess að það séu ekki til neinar almennilegar upplýsingar um 
verk hans. Ég hugsa að ef ég myndi vilja taka þetta verkefni lengra að þá 
myndi ég vilja fara í dýpri rannsóknarvinnu og búa til almennilegt safnrit 
yfir verk og starfsferil afa míns. Ég myndi vilja finna út nákvæmlega hversu 
margar kirkjur á Íslandi eiga muni eftir hann, hvaða muni hann hefur gert 
og fyrir hvaða kirkjur. Einnig myndi ég vilja ná betur yfir umfang annara 
muna á borð við eftirlíkingar sem hann hefur verið fenginn til að smíða 
fyrir Þjóðminjasafn Íslands og alla þá muni sem hann hefur verið fenginn til 
þess að gera við sem enginn annar gull- og silfursmiður hefur treyst sér að 
laga, jafnvel á öðrum Norðurlöndum. Það hefur verið dýrmætt að fá að sýna 
almenningi verk afa míns og að gefa öllum þeim sem vilja færi á að kynnast 
honum betur – og þeim einstaka gull af manni sem hann ber að geyma.

Björgvin á verkstæði 
sínu árið 2020
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