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Flestir gera sér góða grein fyrir merkingu erfðagripa, hlutir sem ganga í arf, oft mann fram af

manni. Þetta eru gildishlaðnir hlutir sem fela í sér mjög persónulega merkingu fyrir eigandann.

Þetta eru munir sem skipta miklu máli fyrir eigenda þeirra, og er verðmæti þeirra mjög

persónulegt. Ég ákvað að skoða gildi erfðagripsins, tengsl hans við tilfinningar, söguna sem

fylgir honum og hvernig má nýta þær tilfinningar í hönnun.

Sviptur gildi sínu er erfðagripur nánast verðlaus. Gildi hans felast í tilfinningum,

minningum, frásögnum og fegurð. Gildin sem ég tengdi við erfðagripi eru verðgildi,

tilfinningagildi, tengsl við atburði, frásagnir, minningar og fegurð. Þessi gildi eiga ekki öll við í

hverju tilfelli, en það sem erfðagripir eiga sameiginlegt eru minningarnar og að einhver tengdur

okkur átti hlutinn áður. 

Ég tók viðtöl við fimm einstaklinga og miðaði athugun mína út frá þeim.

Viðmælendum mínum bar saman um mikilvægi og einkenni hlutanna, sem kom fram í viðræðu

við þá. Mikilvægust þótti þeim saga hlutanna, tengsl hlutanna við atburði og tengslin við fólkið

sem gaf hlutunum gildi. 

Minjagripir geyma minningar og það gera erfðagripir á sama hátt. Fegurðargildið var

mikilvægara í frásögnunum heldur en verðgildið. Ég velti því fyrir mér hvaðan gildismat okkar

kemur og hvernig mætti nýta það í hönnun. Ég valdi því að skoða tilfinningahönnun (e.

emotional design) og út á hvað hún gengur. Tilfinningar og saga skipta okkur greinilega miklu

máli og ættu því að vera mikilvægt markmið í hönnun. 
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Inngangur
Alveg frá barnæsku hafa mér verið hugleiknir gamlir hlutir. Það er eitthvað sérstakt við þá,

einhver dulúð sem minnir á falinn fjársjóð. Þegar ég ákvað að trúlofa mig seinasta sumar fór

amma að spyrja mig út í hvernig hring ég vildi og hvort kærastinn minn og ég værum búin að

kaupa hringa. Henni datt í hug að ég gæti látið bræða upp gamla giftingahringinn sem hún átti,

en var hætt að nota, ásamt hringnum sem mamma hennar hafði átt. Hún dró fram fallegt svart

skartgripaskrín og tíndi upp úr því hvern hlut á fætur öðrum þar til við komum að hringjunum.

Litlar nælur og eyrnalokkar, gullsvuntuhnappur og hálsmen. Í leiðinni útskýrði hún hver hefði

átt hvern hlut eða gefið henni. Það var eitthvað svo fallegt við það hvernig hún passaði upp á

þessa litlu hluti. Ég fékk að skoða hringana hennar og mátaði hringinn sem langamma átti.

Hann passaði fullkomlega. Amma bauð mér að fá hann og ég fór heim alveg himinlifandi yfir

að eignast þennan hring frá langömmu.

Sagan á bak við hlutina í endursögn ömmu minnar vakti löngun mína til að skoða gripi

sem þessa nánar. Hluti sem ganga í arf, hluti sem við fáum frá forfeðrum okkar og hafa í

sumum tilfellum gengið erfðum í gegnum nokkrar kynslóðir. Þetta eru hlutir sem við geymum

og höldum upp á, efalaust af mismunandi ástæðum: s.s. minning um fráfallna ástvini, fágæti

hluta, verðmæti, vensl sem og staðfesting á tilveru þinni innan stórfjölskyldu. Einkenni þeirra

hluta sem ganga í arf kynslóð eftir kynslóð, eru þau að hlutirnir eru oft hlaðnir forsögu og

tilfinningum sem varðveitast í uppeldistengdum þáttum fjölskyldumynstursins. Við sjáum hag í

því að geyma vissa erfðagripi, hvort sem ástæðurnar kunna að liggja í verðmæti hlutarins,

tilfinningalegu eða táknrænu gildi svo örfáar ástæður séu nefndar. 

Mig langaði til að skoða hvað það er sem gefur erfðagripum gildi fyrir okkur. Hvers

vegna við tengjumst þeim sterkum böndum tilfinningalega og hvort sagan á bak við þessa hluti

skiptir máli yfir höfuð og hvernig getum við nýtt tilfinningar í hönnun. 

Ég mun meðal annars styðjast við nokkur viðtöl sem ég tók og hafa viðmælendur mínir

góðfúslega leyft mér að halda nöfnum þeirra í ritgerðinni. Með því að nota það sem kom fram í

viðtölunum langar mig að skoða hvaða gildi erfðagripir hafa fyrir okkur. Þetta eru mjög

persónulegir hlutir sem um ræðir og mikið af tilfinningum sem tengjast þeim. Tengsl við

atburði, sögur sem eru sagðar og minningar eru ráðandi í frásögnum viðmælanda minna.

Minningar eru auðvitað eitthvað sem ekki er hægt að skilja frá erfðagripnum og því er hann

eins og minjagripur. Ég fann lítið skrifað nákvæmlega um erfðagripi en bókin On Collecting

eftir Susan M. Pearce hjálpaði mér mikið til að skilja gildi hluta og þar af leiðandi einnig gildi

erfðagripa. Tilfinningar fólks til hlutanna og fyrri eiganda skinu í gegn í viðtölunum og
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tengslin sem höfðu myndast við hlutinn. Fólk tengist oft hlutunum sínum persónulegum

böndum og myndast þessi tengsl sérstaklega við hluti sem það fær í arf frá ástvinum sínum. Í

því samhengi ætla ég að skoða tilfinningahönnun (e. emotional design) og vitna þar í bók eftir

Donald A. Norman.

Erfðagripir og gildi þeirra
Við könnumst flest við erfðagripi, litlir sem stórir hlutir sem skipta mann máli, jafnvel þótt

maður noti þá aldrei nokkurn tíma. Hlutir sem gengið hafa í erfðir frá einum ættlið til annars

og margir þeirra í gegnum nokkrar kynslóðir. Þessir hlutir eru heillandi vegna sögunnar og

minninganna sem þeim tengjast og gerir þá gildisþrungna fyrir eigendurna en þessir sömu

hlutir gætu í sumum tilfellum virst sem glingur eða jafnvel drasl fyrir utanaðkomandi. Til að fá

innsýn í huga fólks varðandi erfðagripi tók ég nokkur viðtöl við fólk um hluti sem það hafði

erft. Það skemmtilega við að heyra um þá hluti sem voru þeim minnisstæðastir og tala við þau

um erfðagripina var glampinn sem kom í augu þeirra við að minnast hlutanna og sögunnar sem

fylgdu þeim. Þetta virkar eins og nokkurskonar innsýn inn í líf fólks. Í frásögnum viðmælanda

minna af erfðagripum þeirra eru margir hlutir sem þau tengjast sterkum böndum, og í leiðinni

kynnist maður fólki betur. Þetta eru stórir sem smáir hlutir allt frá stórum skápum til lítilla

skartgripa. Það sem tengir þessa hluti þó alla saman er að einhver hefur átt þá á undan og

hafsjór minninga sem fylgir þeim.

Ég tók viðtöl við fimm einstaklinga, þrjár konur og tvo karlmenn. Aldurinn er frekar

dreifður eða frá 26 - 73 ára, sem mér fannst skipta máli til að fá fram skoðanir nokkurra

kynslóða. Bakgrunnurinn er misjafn og hefur að líkindum áhrif. Helga Guðjónsdóttir er 73 ára

og átti að eigin sögn yndislega barnæsku með foreldrum, afa og einni systur. Hún er menntuð

ljósmóðir og hjúkrunarfræðingur, en er núna komin á eftirlaun. Carlos Ferrer er 49 ára gamall,

hann er menntaður prestur og kennari. Hann á þýska móður og bandarískan föður. Carlos flutti

til Íslands þegar hann var átta ára og hefur búið hér síðan. Sigríður Þóra Árdal er 47 ára. Hún er

menntaður grafískur hönnuður og segist vera alin upp víðsvegar, til dæmis í miðbænum,

Ísafirði, Bandaríkjunum og Kanada. Inga Dóra Jóhannsdóttir er 35 ára, menntaður

viðskiptafræðingur en er núna að læra vöruhönnun. Pálmar Þór Hlöðversson er 26 ára

kaffibarþjónn úr Hafnarfirðinum og lærði til stúdents í Verslunarskóla Íslands. Ég bað þau um

að segja mér aðeins frá hlutum sem þau hefðu erft, hvað þeim fyndist um þá, mikilvægi þeirra

og hvernig hlutirnir tengdust fjölskyldunni og þeim sjálfum. Það voru aðallega sögur og

tilfinningar ásamt gildum fólks sem tengdu hlutina alla saman.  Til dæmis hringur sem öðlaðist
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sína eigin sögu ásamt því að halda uppi minningu ástvins. Hlutirnir sjálfir voru af ýmsum

gerðum og stærðum. Við tengjumst hlutum ef þeir hafa persónulega tilvísun og minna okkur á

góðar stundir.1  

Verðgildi
Mér fannst áberandi hvað viðmælendur mínir nefndu lítið hvort hlutirnir væru af miklum

efnisgæðum. Þegar ég spurði um hvort verðgildi hefði eitthvað að segja eða hvort það skipti

þau máli þá var svarið í öllum tilfellum neikvætt. Sumir nefna verðmæta hluti en segja að það

sé ekki ástæðan fyrir því að þau haldi uppá þá. Carlos Ferrer sagði þetta um stóran skáp og

skrifborð sem hann erfði:

„Verðgildið skiptir í þessu dæmi alls engu máli. Þau voru reyndar, sumt af þessum hlutum voru

keyptir til að sýna status á sínum tíma og þeir bera það með sér að vissum hluta að þeir eru

verðmætir, en fyrst og fremst eru þetta hlutir sem að, eins og ég segi, ég ólst upp með og af því

þeir eru fallegir, ekki bara í mínum augum, heldur vekja athygli, þá hafa þeir orðið til þess að

ég tengist þeim meira.“2

Tengsl Carlosar við húsgögnin eru sterk, fyrst og fremst vegna bernskuminninga en einnig

vegna þess að hann hefur tekið þátt í að flytja þau allavega fjórum sinnum. Hann er búinn að

leggja mikið á sig til að varðveita þessi húsgögn sem gerir það að verkum að hann tengist þeim

enn betur. Þau hafa enst vel í öll þess ár sem er mikilvægt atriði í hönnun hluta. Við elskum

hluti vegna þess að við gerum þá að okkar, persónugerum þá og myndum tengsl.

1 Donald A Norman: Emotional Design. Why We Love (or Hate) Everyday Things. Basic Books, 2004, bls 47-48.
2 Viðtal höfundar við Carlos Ferrer, 16.12.2010.
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Tilfinningagildi
Það voru þrennskonar tilfinningagildi sem ég tók sérstaklega eftir í frásögnum viðmælenda

minna. Í fyrsta lagi eru það tengsl við atburði sem gefa hlutunum gildi, líkt og

bernskuminningar Carlosar. Inga Dóra Jóhannsdóttir nefnir þetta líka, hún talar um fataskáp

sem hún erfði frá föður sínum. Fataskápurinn er sérstaklega óhentugur og erfitt að raða hlutum

í hann en hún geymir hann því hann er útskorinn og fallegur en einnig er tengd honum

minningin um að kötturinn hennar átti kettlinga í honum þegar hún var lítil.3 Skápurinn á sér

sína eigin sögu.

Í öðru lagi eru tengsl hlutanna við sögu mikilvægt gildi fyrir fólk. Það er ekki hægt að

aðskilja sögu hlutar og sögu fólks.4 Hvorki þá sögu sem hluturinn hefur, sögu sem átt hefur sér

stað í kringum hlutinn, líkt og skápurinn hennar Ingu Dóru, heldur einnig að geta sagt sögu um

hlutinn, sagt frá því hvernig hann kom til og af hverju hann er þar sem hann er. Þessar tvær

sögur tengja hlutinn og manneskjuna saman og upp kemur sú þörf hjá manneskjunni að

einfaldlega hafa sögu að segja af erfðagripnum: hver er tilurð hans og merking.  

3 Viðtal höfundar við Ingu Dóru Jóhannsdóttur, 15.12.2010.
4 Janet Hoskins: Biographical Objects. How Things Tell the Stories of People's Lives. Routledge, 1998, bls 2.
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Mynd 2: Skápurinn frá Ingu
Dóru.



Pálmar Þór Hlöðversson ber hring á hendi sér sem hann fékk í arf frá ömmu sinni.

Hringurinn var áður í eigu afa hans:

„mér þykir gaman að segja söguna þegar fólk spyr, þetta er svona... þetta er greinilega ekki

trúlofunarhringur, nema ég snúi honum svona . . . þá er hann bara svona „plein“, en þetta er

brons hringur með einhverjum svona kassa og á líklega að vera eitthvað áletrað hérna ef að

maður vill. Já, þegar fólk spyr þá hef ég voða gaman að segja þessa sögu, kynntist aldrei

honum afa en hún amma var mér náttúrulega mjög góð. Þannig að já, vissulega skemmtilegt að

eiga eitthvað úr þeirra búi.“5 

Þarna hefur Pálmar skapað hringnum nýja sögu í kringum gömlu söguna sem er mikilvæg fyrir

hann. Þannig tengir hann hlutinn betur sjálfum sér og gerir hann að sínum. Í bók sinni

Biographical Objects skoðar Janet Hoskins hvernig hlutir öðlast eiginleika fólks. Hlutina kallar

hún kallar æviágripshluti. Þeir hljóta auðkenni sem eru einstök og mjög persónuleg. Hlutirnir

festa eigandann líka við ákveðinn stað tímalega séð vegna tengsla hans við eigandann.6

Hlutir tengdir merkisatburðum eða fólki í sögunni gefa erfðagripum einnig gildi. Það

virðist sem við lifum á tímum þar sem mikilvægi fortíðarinnar skiptir miklu máli. Heimurinn

fer minnkandi og landamæri verða óskýrari. Það er því eðlilegt að við viljum halda í það sem

við þekkjum og greinir okkur frá fjöldanum eins og sögu okkar og bakgrunn.7 Helga

Guðjónsdóttir á róðukross frá afa sínum sem var prestur. Krossinn fékk hann gefins frá Stefáni

frá Hvítadal, íslensku ljóðskáldi, sem var kaþólskur. Helgu þykir vænt um krossinn bæði vegna

þess að hann kemur frá afa hennar en aðallega vegna þess að Stefán frá Hvítadal átti hann

áður.8 

5 Viðtal höfundar við Pálmar Þór Hlöðversson, 02.01.2011.
6 Janet Hoskins: Biographical Objects. How Things Tell the Stories of People's Lives. Routledge, 1998, bls 3, 8.
7 Michael Rowlands: „Heritage and Cultural Property“ The Material Culture Reader. Edited by Victor Buchli.

Berg, 2002, bls 105-106.
8 Viðtal höfundar við Helgu Guðjónsdóttur, 16.12.2010.
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Mynd 3: Pálmar með hringinn á hendi sér.



Það má vel vera að ástæðan fyrir því að sagan spilar stórann part í gildi hlutar sé sú að hann

öðlist meiri persónuleika. Sigríður Þóra Árdal tekur það sérstaklega fram að henni finnist

hlutirnir ekki eins án sögunnar sem þeir hafa. Hún gerir sér far um að leita að hlutum með sögu

því það veitir henni góða tilfinningu að hafa þá nálægt sér. Þetta eru ekki lengur dauðir, lífvana

hlutir, heldur hafa þeir  eignast líf með ferð sinni milli kynslóða.9

Í þriðja lagi eru það tengslin við fólk sem gefa erfðagripnum gildi. Þetta er líklegast það

gildi sem vegur hvað mest og menn tengja helst við erfðagripi. Tengsl hlutanna við fólk eru

óhjákvæmileg þegar kemur að erfðagripum. Þeir hafa verið í eigu einhvers á undan núverandi

eigenda, sem skóp þessum hlut minningar í huga þess sem erfði hann. Þetta er mikilvægur

þáttur í efnismenningarfræðum. Þau leggja áherslu á tengslin á milli hluta og manna og hvernig

þessi tengsl hafa áhrif á báða vegu.  Hluturinn hefur áhrif á manneskjuna og manneskjan á

hlutinn.10 Hver einasti hlutur sem viðmælendur mínir nefndu hafði sterka tengingu við

einhverja manneskju. Í sumum tilfellum var það einungis af því að þessi tiltekna persóna hafði

átt hlutinn en í öðrum vegna upplifunar eða minningar sem minnti á fyrri eiganda. 

9 Viðtal höfundar við Sigríði Þóru Árdal, 16.12.2010.
10 Daniel Miller: Stuff. Polity Press, 2010, bls 42.
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Mynd 4: Róðukrossin sem áður
hafði verið í eigu Stefáns frá
Hvítadal.



Inga Dóra á gamlan bol af ömmu sinni sem hún heldur mikið uppá:

„Hann er örugglega sko 40 ára gamall og það er svo mikið af myndum af henni í honum. Hann

er orðinn svolítið sjúskaður og komin svona augnháralitur í hann og hann er fastur í, . . . bæði

er hann mjög flottur og af því hún var svo mikið í honum, þá tengi ég hann svo mikið við

hana.“11

Bolurinn sem Inga á verður áreiðanlega í hennar eigu lengi og er geymdur á góðum stað.  Hann

minnir Ingu á ömmu sína og þau skipti sem amma hennar var í honum. Þó manneskan noti

hlutinn ekki dags daglega þá eru þeir samt þarna, rétt utan seilingar til að minna á fyrri

eigendur, ástvini og forfeður. Sem dæmi vil ég nefna fallegan gilltan spegil sem erfði frá

langömmu minni,  en hún hefur verið fyrirmynd mín síðan ég var lítil. Spegilinn hef ég inni í

herbergi og nota hann reglulega. Hann minnir mig ekki á hana í hvert skipti sem ég spegla mig,

en hann er þarna, til staðar, þótt hún sé það ekki.

Fagurfræðilegt gildi er líka stór partur af ástæðunni fyrir að við höldum í einhvern hlut.

Það er mikilvægt fyrir fólk að eiga fallega hluti, en eins og máltækið segir: hverjum þykir sinn

fugl fagur. Minningar og tilfinningar tengdar hlutunum geta gefið mesta „glingri“ gildi. Þeir

hlutir sem eru ekki nógu fallegir eiga það til að lenda niður í geymslu í stað vel úthugsaðs

staðar á heimilinu. Þeim er þó ekki hent, því þeir eru of tengdir gömlum minningum. Sumir

hlutir eru ekki einu sinni í notkun og verða líklegast aldrei notaðir en hljóta góðan stað vegna

þess hve fallegir þeir eru. Þetta á við um kjötkvörnina hennar Sigríðar Þóru sem hún erfði frá

ömmu sinni og afa. Kvörnin hlaut sérstakan stað í eldhúsinu hennar, hún er falleg og passar vel

þar inn, en það er eina hlutverkið sem hún hefur.12 Kvörnin er dæmi um hlut sem hefur verið

sviptur notagildi sínu. Notagildi hlutanna fær oft að víkja fyrir fegurðargildinu. Það er ekki

11 Viðtal höfundar við Ingu Dóru Jóhannsdóttur, 15.12.2010.
12 Viðtal höfundar við Sigríði Þóru Árdal, 16.12.2010.
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Mynd 5: Bolurinn sem Inga Dóra fékk frá
ömmu sinni.



alltaf jafnvægi á milli gilda, og við upphefjum stundum eitt á kostnað annars. Við viljum gera

heimili okkar persónulegt með munum sem skipta okkur máli, tilfinningalega og útlitslega.

Stíllinn verður að passa og hlutirnir verða að eiga saman. Við söfnum því að okkur hlutum.

Þeim er svo raðað inn í rými svo allt passi saman. Þeim hlutum sem við tengjumst mest er

vandlega fundinn staður við hæfi í þessari heild.13 Með því að safna að okkur hlutum má segja

að hvert heimili sé eigandans persónulegt safn. Þess má geta að það er talið að upphafið að

nútíma söfnum megi rekja til sérstakra herbergja evrópskra aðalsmanna frá um kringum 1500.

Þeir létu koma upp fyrir sig litlum alheimi sem speglaði hinn stóra heim eins og menn þekktu

hann á þessum tíma. Í þeim var allt milli himins og jarðar sem vakti undrun og hafði safnast í

ferðum um heiminn og má þar nefna örvarodda og ýmsa steingervinga. Þessi herbergi kallast

Cabinet of Curiosities eða Wunderkammer.14 Allt fer á sinn stað inn í herbergið eins og það

passar best og við erum aldrei sátt við hlut sem ekki passar inn í herbergið sem heild. Pálmar

Þór ræðir hér fyrir neðan um lampa sem hann er efins um að henti í allar stofur:

„lampinn og kertastjakinn eru akkúrat núna niðrí kassa vegna tímabundinna flutninga en um leið

og ég finn mér varanlegan samastað eða flyt aftur yfir í íbúðina mína þá fara þeir bara á sinn

stað og verða bara í stofunni . . . allavega klárlega kertastjakinn af því að lampinn passar

kannski ekkert inn í allar stofur ef maður er að leita sér að einhverjum stíl, ef maður er að leita

sér að einhverju svoleiðis.“15

13 Susan M Pearce: On Collecting. An investigation into collecting in the European tradition. Routledge, 1995,
bls 257.

14 http://barnhard.nl/2005/09/21/weblogs_equivalent_of_a_modern_wunderkammern/  , sótt 25. janúar 2011.  
15 Viðtal höfundar við Pálmar Þór Hlöðversson, 02.01.2011.
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Mynd 6: Lampinn sem
Pálmar ræðir um.



Hér er það frekar vitneskjan um hvar hluturinn er, en ekki hvort hann sé sýnilegur öllum, sem

skiptir máli. Stundum skiptir tilfinningin sem maður hefur fyrir hlutnum máli og á öðrum

stundum skiptir útlitið máli. Það fer eftir í hvaða samhengi við virðum hlutinn fyrir okkur.

Gildismat og mótandi þættir þess
Persónulegt mat sem mótað er af samfélaginu leiðir af sér að gildi hluta eru forgangsröðuð. Við

höfum flest félagsleg viðmið um það hvað ber að hafa í hávegum. Því geta hlutirnir verið

sérstaklega gildishlaðnir fyrir einstaklinginn vegna persónulegra ástæðna. Einnig gæti

einstaklingurinn metið hlutinn enn hærra vegna almennra gilda sem samfélagið leggur áherslu

á. Öll gildi eru táknræn gildi, tákn fyrir það sem hvert samfélag telur vera best og getur því

einn hlutur verið einstaklega gildishlaðinn á Íslandi, en fengið á sig allt aðra mynd og gildi í

öðru landi þar sem samfélagið er frábrugðið okkar. Samfélög meta gæði: hluti sem eru ekta,

áhugaverðir, sérstakir eða einhverskonar dæmi um meistaraverk. Leiðinlegir, óekta eða

fjöldaframleiddir hlutir hafa minna gildi nema eitthvað komi til sem eykur gildi þeirra.16

Þar sem helstu gildi erfðagripa eru tilfinningar, saga, og minningar, þá vega þau upp eiginleika

sem annars hefðu getað talist ókostir líkt og það að hlutur sé óspennandi á einhvern hátt.

Hlutirnir verða því einungis gildishlaðnari eftir því hvaða eiginleikum þeir eru bundnir.

Gripurinn er þá oft búinn að öðlast margs kyns gildi sem gera hann einstakan, líkt og gull

beltið sem Helga Guðjónsdóttir fékk frá móður sinni:

„Svo erfði ég eftir mömmu mína belti hérna, það er ekki stokkabelti, það er gamalt belti sem er

notað við upphlut eða peysuföt. Og doppurnar á því, það er ekki parið framan á heldur

doppurnar, eru langt yfir 200 ára en parið síðan átjánhundruð áttatíu og eitthvað. Þetta er belti

sem hefur gengið í ætt, sem mér þykir mjög vænt um. . . . Ég hef aldrei séð svona, það er

svolítið sérstakt.“17

Helga hefur verið með beltið við upphlut, þegar það var eitthvert sparitækifæri, síðan

hún var lítil og tengir beltið bæði við mömmu sína og ömmu. Þessu belti fylgja

minningar, beltið er ekki hefðbundið stokkabelti sem gerir það sérstakt, og svo er

ættarsaga sem fylgir því. Gildismat Helgu byggist á því að mamma hennar átti það og

amma hennar þar á undan.  Annar aðili myndi mögulega meta það aðallega og jafnvel

eingöngu vegna aldurs þess.

16 Susan M Pearce: On Collecting. An investigation into collecting in the European tradition. Routledge, 1995,
bls 285- 289.

17 Viðtal höfundar við Helgu Guðjónsdóttur, 16.12.2010.
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Við treystum því að val forfeðra okkar á hlutum byggist á góðum smekk og notagildi. Þetta

voru hlutir sem áttu að endast. Þá var ekkert Ikea sem gat séð fólki fyrir hlutum á ágætis verði

þegar byrjað var að búa. Sigríður Þóra nefnir gamla hluti:

„Auðvitað er það gaman þegar hlutur hefur bæði tilfinningalegt gildi, hefur þessa minningu og

tengingu við einhvern sem manni hefur þótt vænt um, en það er ekki verra ef hann er vel gerður.

Yfirleitt eru þessir eldri hlutir vandaðir og vel gerðir og eru einhvern veginn vitni um annan tíma

líka. Það er kannski annar punktur, vitni um annan tíma þegar hlutirnir voru gerðir á annan hátt,

þegar það var kannski meiri virðing.“18

Góðan smekk má tengja við gildi. Gildi ganga í erfðir eins og erfðagripir þar sem þau eru lærð

og kennd í gegnum uppeldi. Oft finnst okkur sem hlutir sem voru gerðir í gamla daga séu betri

en þeir sem eru gerðir í dag og þá hafi flest verið gert til að endast og gert að hagleik. 

18 Viðtal höfundar við Sigríði Þóru Árdal, 16.12.2010.

13

Mynd 7: Helga ásamt
stöllum sínum.

Mynd 8: Beltið sem um ræðir.



Erfðagripir sem eitt form minjagripa

Erfðagripir, stórir sem smáir hlutir sem við fáum í arf frá ástvinum okkar, eru líkt og litlir

minjagripir sem við eigum um látna ástvini.  Það má segja að spegillinn frá langömmu sem ég

nefndi hér á undan, sé ein leið til að öðlast ódauðleika. Til að öðlast ódauðleika þarf okkar að

vera minnst eftir dauða okkar og við lifum áfram gegnum kynslóðirnar í minningum sem við

sendum frá okkur í formi hluta. 

„Hlutur úr eigin fortíð getur átt sér djúpstæða minningu sem og verið táknrænn fyrir og

innihaldið mikil tilfinningatengsl. . . . Minjagripir innihalda eiginleika allra muna að vera á

sama tíma raunveruleg fortíð þar sem þeir áttu sér sitt eigið notagildi, sem og að vera

raunverulegir í núinu þar sem þeir geta verið brennidepill fjölda tilfinninga; því eiginleikar

hlutarins geta bæði verið hlutlægir, sem og táknmynd þess sem tengt er við hann og þar með

orðið eitthvað annað en hluturinn sjálfur í núinu.“19

Við eignum hlutum tilfinningar sem við tengjum við ákveðnar manneskjur og að lokum verður

hluturinn okkur jafn kær og manneskjan sem átti hann. Þetta á við um hringinn hans Pálmars.

Hringurinn gefur Pálmari tækifæri á að skapa viðhöfn í kringum söguna af því hvernig hann

fékk hringinn. Honum er því farið að þykja sérstaklega vænt um hringinn út af viðhöfninni.

Við yfirfærum tilfinningar okkar á hlutinn og verður hann eins konar staðgengill fyrir

manneskjuna sem við misstum og við finnum hana aftur í hlutunum sem hún skildi eftir sig.20

Þessir hlutir geta einnig kallast ævisögulegir hlutir sem öðlast persónuleg sérkenni fyrri

eigenda sinna.21 Minjagripir hafa þann kost að þeir eru eins og gamlir hlutir sem við söfnum í

kringum okkur, óvart ef svo má segja, vegna missis ástvinar eða vegna þess að við kaupum þá,

þeir eru eins og brú milli fortíðar og nútíðar. Það er ákveðinn eiginleiki sem hlutir hafa sem

gera okkur kleift að mynda tengsl við fortíðina og gerir liðna atburði aðeins minna

óáþreifanlega en þeir voru.22  „. . .minjagripir eru fortíð, fyrri ástvinir, forn gleði eða sorg; þeir

eru, fyrir okkur öll, fortíðin sem skapar núið.“23 Hluturinn eignast sjálfstætt líf því að hann

19 Susan M Pearce: On Collecting. An investigation into collecting in the European tradition. Routledge, 1995,
bls 243. „Material which comes from the personal past is capable of expressing and embodying profound
meaning and deep feelings. . . . Souvenirs possess the quality held by all objects to be at once a genuine part of
the past where they played a part, and a genuine part of the present where they can be the focus of a variety of
feelings; they both attach themselves metonymically to their original context and present metaphorical
potential in the present.“

20 http://www.answers.com/topic/transitional-object-psychoanalysis  , sótt 6. desember 2010.
21 Janet Hoskins: Biographical Objects. How Things Tell the Stories of People's Lives. Routledge, 1998, bls 7.
22 Susan M Pearce: On Collecting. An investigation into collecting in the European tradition. Routledge, 1995,

bls 251.
23 Ibid., bls 243. „. . .souvenirs are past life, past loves, past happiness or sorrow; they are, for all of us, the past

which makes the present.“
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verður að lokum sjálfur ástæðan fyrir að við segjum söguna og þannig er lífið sjálft og

minningarnar notaðar til að lýsa hlut. 24 

Tilfinningaverur
Það er mjög mikið af fallegum tilfinningum sem koma upp á yfirborðið þegar maður spyr um

erfðagripi og að mínu mati er það það sem gerir þá áhugaverða og fallega, ásamt sögunum sem

fylgja.  Tilfinningar skipta miklu máli í lífi okkar. Það er talið að við notum þær til að velja rétt

frá röngu, gott frá slæmu, og eru þær því mjög ráðandi við val okkar á hlutum og vörum.

Hvernig hönnum við hluti til að þeir höfði til tilfinninga okkar? Hvernig getum við nýtt

okkur tilfinningar í hönnun? Tilfinningahönnun (e. Emotional Design) tekur á þessum

spurningum með hliðsjón af hvernig við notum tilfinningar til að greina umhverfi okkar og þar

með hönnun. Þar setur Donald A. Norman fram kenningar um hvernig maðurinn hefur þróast

og í gegnum hana lært að þekkja ýmis atriði í umhverfinu sem jákvæð og neikvæð. Jákvæðu

atriðin valda okkur vellíðan og heilinn slakar á. Við þessar aðstæður er gott að skapa, heilinn er

líklegri til að skoða fleiri lausnir á vandamálum. Við neikvæð atriði stressast heilinn upp og við

sjáum færri leiðir að settu marki, en í staðinn eigum við auðveldara með að einbeita okkur.

Maðurinn er kominn langt í þróuninni og hefur heilinn þróast frá því að vera frumstæður yfir í

að geta tekið ákvarðanir og litið til baka og endurskoðað þær. Heilinn virkar á þremur stigum,

Eðlishvatar stigi (e. Visceral level), Hegðunar stigi (e. Behavioral level) og Hugsandi stigi (e.

Reflective level).25 

Fyrsta stigið er eðlishvatar stigið. Maðurinn hefur þurft að lifa með öðrum mönnum og

dýrum og lifa af í náttúrunni. Sjálfsbjargarviðleitni, hneigð til að fjölga sér, svefnþörf og

hungurtilfinning er hluti af eðlishvötinni. Þannig hefur maðurinn þurft að læra hvað skiptir

máli í náttúrunni og tjáningu hennar og manna. „Eðlishvöt er það sem náttúran gerir.“26

Eðlishvatar stigið snýr að því hvernig hluturinn er við fyrstu sýn, hvernig hann lítur út, hvernig

er að snerta hann og finna fyrir honum. Það er mjög mikilvægt að okkur líki hluturinn á

þessum fyrstu sekúndum fyrstu kynna. Hann þarf að vera fallegur og áhugaverður, því annars

gæti verið að við gengjum bara framhjá honum.27 Náttúran hefur sínar leiðir til að gefa til

kynna hvað er öruggt og hvað er hættulegt og því líkar okkur betur við einkenni hluta sem gefa

öryggistilfinningu.

24 Susan M Pearce: On Collecting. An investigation into collecting in the European tradition. Routledge, 1995,
bls 244.

25 Donald A Norman: Emotional Design. Why We Love (or Hate) Everyday Things. Basic Books, 2004, bls 21.
26 Ibid., bls 65. „Visceral is what nature does.“
27 Ibid., bls 37.
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Annað stigið er hegðunarstigið. Þar skiptir miklu máli að hluturinn virki vel. Inn í

hegðunarstigið koma þrír þættir. Hvernig fólk notar hönnunina, hvort það skilur hana og hve

auðvelt er að nota hana.28 Það er mjög mikilvægt að sjá fyrir hvað notandinn mun þurfa og því

skiptir það sköpum, ef hluturinn á að vera vel hannaður, að gera tilraunir og setja upp

mögulegar aðstæður þar sem hönnunin er metin út frá upplifun notandans. Upplifunarhönnun

(Experience design) kemur sterkt inn á þetta svið og á reyndar við það næsta líka sem ég nefni

hér á eftir. Upplifunarhönnun gengur út á að hanna með notandann í huga, upplifun hans,

minningar og tilfinningar.29

Á hugsandi stiginu er það líftími hlutarins sem skiptir máli og hvernig samskipti

eigandans og hlutarins eru, hvernig hann notar hluti. Í þessu koma til stórar breytur sem hafa

áhrif á viðmót okkar.  Uppeldi, minningar, sjálfsmynd og samfélag hafa áhrif á það hvernig þú

upplifir sjálfan þig og þar með hlutina í kringum þig.30 Hlutir verða að vana með tímanum og

við hættum að taka eins mikið eftir þeim og okkur fer að langa í eitthvað nýtt og skemmtilegt.

Það væri þá óskandi að hluturinn breyttist og hefði eitthvað óvænt við og við, en rannsóknir

hafa sýnt að maður verður að vita hvers má vænta af hlutunum. Ef þeir sýna engan stöðugleika

þá eru þeir líklegir til að valda pirringi.31

Til að hönnun skari fram úr þarf hönnuður að huga vel að öllum þrem sviðum. Auðvitað

kemur fyrir að hanna þurfi eitthvað sem þarf að geta verið róandi og skemmtilegt en breytast

svo þegar hætta steðjar að, t.d eins og öryggiseftirlits herbergi.32 Eða jafnvel eitthvað sem

brýtur í bága við öryggistilfinningar okkar, eins rússíbani sem veldur hræðslutilfinningu en er

samt í nógu öruggu umhverfi þannig að hann virkar.33 Hlutur sem heillar okkur við fyrstu sýn

og er auðskiljanlegur þegar kemur að því að nota hann vekur lukku og ekki er verra ef hann

endist og eldist vel með eigandanum. Með tímanum myndum við tilfinningatengsl við hlutina

og þeir gæða líf okkar gildi. Það er mögulegt að ástæðan fyrir því að erfðagripir endist svona

lengi sé vegna þess að þeir hafa elst vel. Hitt er þó líklegra að allar tilfinningarnar sem tengjast

þeim og minningarnar spili stærstan part í að skapa þeim þann stað sem þeir hafa. Eins og

Donald Norman segir í bók sinni: „Tilfinningalegt gildi – það er verðugt markmið hönnunar.34

28 Donald A Norman: Emotional Design. Why We Love (or Hate) Everyday Things. Basic Books, 2004, bls 70-
78.

29  http://www.designingtime.se/, sótt 3. janúar 2011.
30 Donald A Norman: Emotional Design. Why We Love (or Hate) Everyday Things. Basic Books, 2004, bls 38.
31 Ibid., bls 57.
32 Ibid., bls 27.
33 Ibid., bls 36.
34 Ibid., bls 221.
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Lokaorð
Við erum umkringd hlutum, hlutum sem við notum ekki og hlutum sem gegna stóru hlutverki í

daglegu lífi okkar. Hlutum sem enda niður í geymslu en eru alltaf rétt utan seilingar í minni

okkar og verður ekki hent. Fallegum hlutum sem við bindumst sterkum tilfinningaböndum,

vegna fegurðar þeirra, notagildis, sögu eða allra minninganna sem fylgja þeim.  Við glæðum þá

lífi og þeir öðlast eigið líf í sögum sem við segjum og samskiptum við umhverfi okkar. 

Dulúðin við gamla hluti og tilfinningin um falinn fjársjóð á efalaust ekki eftir að hverfa

úr huga mér þegar ég hugsa um gamla hluti. Eftir að hafa skoðað erfðagripi og fengið að heyra

sögur viðmælenda minna um hlutina sem þeir erfðu, heilla þeir mig því mun meir. Ég horfi á

hringinn á fingri mér frá langömmu og hugsa til sögunnar og minninganna sem hafa skapast í

kringum þennan litla hlut, sem nú er að byrja annan líftíma sinn, og fólkið sem honum tengist.

Minningar sem skapa minjagripi úr erfðagripum og tengslin við þá sem gefa þeim gildi eru

stærsti partur erfðagripa. Fyrir okkur sem eigum þá, skapa sögur og atburðir mikilvæg gildi en

tengslin við fólk og tilfinningarnar er það sem mestu skiptir. Heilt litróf tilfinninga mannsins er

verðugt verkefni fyrir hönnuð til að vinna úr. 

Tilfinninga hönnun skoðar hvernig best er að hanna út frá því hvernig maðurinn virkar.

Því er náð með því að fara eftir þeim þremur stigum sem heilinn notar til að meta umhverfi sitt.

Þannig er best að hanna hluti sem láta okkur líða vel og gera okkur glöð, heilla okkur ásamt því

að endast og lifa með okkur. Mín tilfinning fyrir hlutum, eftir að hafa skoðað erfðagripi, er að

hvaða gildi sem þeir bera, þá er eitt víst að góð hönnun heldur áfram að vera góð, sama hve oft

við notum hana og hve gömul hún verður. 
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