
Hugmyndin

Sýningin er spegill vitundarinnar. Þar er upp-
lýsingum komið fyrir á lagskiptan hátt í hjúpi 
úr plexigleri sem liðast líkt og samfellt straum-
fall úr einu herbergi í annað. Sýningin myndar 
þannig eina órofa heild upplifunar. Beygjur og 
útskot ýta undir eftirvæntingu um óvænt 
ókönnuð ævintýri handan við sérhvert horn.  

Hjúpurinn er ýmist tær og gegnsær fyrir muni 
sem búa þar að baki, eða  hann þéttist í 
myndir og texta sem stundum koma skýrt fram 
strax undir yfirborði hjúpsins eða liggja dýpra 
og jafnvel lagskipt með leyndardómsfullum og 
dramatískum hætti. Þar er spurt til mögulegra 
áhrifa af nýjum  menningar-straumum, nýrri 
tækni, markverðum viðburðum og öðrum 
áhrifavöldum.  

 

„Tíminn er eins og vatnið,
og vatnið er kalt og djúpt
eins og vitund mín sjálfs.”

Í kvæði sínu Tímanum og vatninu frá 1948 líkir Steinn 
Steinar vitund sinni og tímanum (framvindunni) við kalt 
og djúpt vatn. Hér er leitast við að miðla þeirri skynjun 
að vitundin sé lagskipt og þekking okkar á sögunni liggi 
á mismunandi dýpi.  

Að segja sögur

Maður er manns gaman og gamanið felst í því að skiptast á sögum.  
Platon skýrði heimspeki sína með sögum, Jesús Kristur notaði þær 
til að kenna, fjölmiðlar reyna að halda okkur upplýstum um þann 
flókna heim sem við lifum í með því að segja okkur stuttar sögur af 
viðburðum líðandi stundar og skáldin hræða okkur, ögra, kæta  og 
pota í okkur með sögum. 

Skáldið Milan Kundera  hefur réttilega bent á að skáldsögur – góðar 
skáldsögur – segja okkur að heimurinn er margbreytilegur  og lífið 
flókið, sumt verður jafnvel aldrei fangað með orðum. Sá sem segir 
okkur sögu hrindir okkur af stað í ferðalag. 

Heimsókn á safnið er spennandi ferðalag. Það er svo undir 
okkur sjálfum komið hvað við gerum við söguna eftir að sögu-
maðurinn sleppir af henni hendinni. Þótt góðir  sögumenn geti haft 
mikil áhrif er hið endanlega  vald ætíð í höndum okkar  áheyrenda/
áhorfenda  því við eigum efann.  Við miðlun texta og mynda á 
hjúpnum er öllu jafnan miðað við stutta texta og einfaldar skýrar 
myndir sem vekja athygli gesta á dramatískan hátt og vekja með 
þeim forvitni til að fræðast frekar um efnið í margmiðlunarstöðvum 
sem felldir eru inn í hjúpinn með jöfnu millibili. 

Í tillögunni er á þessu stigi hugmyndavinnunnar ekki tekin afstaða 
til frágangs margmiðlunarstöðvanna að öðru leyti en því, að mælt 
er með að nota heyrnartól fremur en hátalara með tilliti til þess hve 
rýmið er lítið.

Samspil sýningar og húsnæðis

Með því að skapa sjálfstæðan 
rýmisramma fyrir sýningunna 
verður herbergjaskipan hússins á 
Hrafnseyri ekki lengur ráðandi og 
flæði sýningarinnar óhindrað.  Ytri 
rammi húsnæðisins er áfram sýni-
legur, ógreinilegur í dulúðuglegri 
fjarlægð.

Reiknað er með að loft, gólf og 
veggir verði málaðir í ljósum litum. 
Þar sem um er að ræða sýningu 
sem fyrst og fremst verður opin yfir 
sumartímann verður dagsbirta  nýtt 
sem grunnlýsing sýningarinnar. 
Gert er ráð fyrir  raflýsingu til 
viðbótar, flóðljósum, kösturum og 
sérstökum kantljósum með LED 
tækni. Er við það miðað að hún 
verði staðsett að baki hjúpsins og 
er öll lýsing sýningarrýmisins því 
óbein og stafar frá sýningunni 
sjálfri.
 
Hjúpur sýningarinnar gefur gestum 
færi á að komast að gluggum til að 
njóta útsýnis á völdum stöðum.

„ ... Við sláumst í för með Lísu litlu, smeygjum okkur á 
bakvið, slétt og kalt yfirborð spegilsins og erum stödd í 
undralandi, þar sem allt er í senn kunnuglegt og eins og 
við þekkjum, þó framandi og óvenjulegt.“ 

LEWIS CARROLL
Through the Looking – Glass (1871)

M M
Mynd 2

Mynd  1

Tímanna rás.......
 

Tímanna rás...                               1



margmiðlunarstöð

sýningarmunir

ítarefni, hirslur

G-1 Tímaás 19.aldar

S-1 Arnarfjörður
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S-2 Mótunarár
1829-1840

S-3 Stjórnmálamaður og foringi
1829-1840

S-4 Mótlæti og meðlæti
1851-1865

S-5 
Vísindamaðurinn

S-6 
Fjárhagsmálefni Íslands
1851-1874

S-8 
Stjórnarskrárbaráttan
1851-1874

S-11
Barnaverkstæði

S-7 
Undir austurvegg

S-9 
Að ævilokum

Vindfang

Aðkoma

VSF VS

Upplýsingar

Kapella

Afgreiðsla

Minjagripir

F-5 Kort af sýningu

F-3 Hrafn Sveinbj. og Hrafnseyri F-2 Landnám og Grelöð

F-1 Kort af Vestfjörðum

F-4 Kort af Arnarfirði

Með speglun í yfirborði sýningarhjúpsins eru sýningargestir hvattir til að ígrun-
da eigin tilvist og sjálfsvitund um leið og þeir eru vaktir til umhugsunar um Jón 
Sigurðsson, samtíð hans og arfleifðina eftir hann. 

Sýningin á að greiða þeim götu til aukins skilnings á menningarlegri stöðu sin-
ni sem Íslendinga eða einstaklinga í eigin samtíð. Haft er í huga að mennirnir 
eru gerendur sögunnar en ekki þolendur og menningin er alltaf manngerð og 
fortíðin merkingarbær á mismunandi hátt.  

Einn af forvígismönnum hins viðurkennda Birminghamskóla, menningar-
fræðingurinn Stuart Hall hefur orðað þetta á eftirfarandi hátt: 

„Það sem miðlar menningunni er alltaf í einhverjum skilningi afmiðjað, tun-
gumál, texti, táknun og því tekst alltaf að flýja og forðast tilraunir til að láta 
tengja sig beint og milliliðalaust við annað. Og þó má á sama tíma alltaf finna 
skugga, merki eða spor annarra framsetninga, samtvinnun textanna þar sem 
þeir eru staðsettir í stofnunum, textar sem uppspretta valds, texti sem stað-
setning birtingar og viðnáms, engar slíkar spurningar er hægt að afmá úr 
menningarfræði.“

Um tímalínu sýningarinnar, flæði og áherslur í miðlun

Sýningin hefst þar sem gengið er inn í hjúpinn úr vindfangi hússins.
Aðkoma að kapellu og snyrtingum er utan við sýningarrýmið og geta 
því verið í notkun, óháð opnunartíma sýningarinnar. 

Í tillöginni er þeirri tímalínu sem sett er fram sem í samkeppnisgögnum fylgt. 
Val texta, mynda og muna verða miðuð við það.  Gert er þó ráð fyrir að hverfa 
að nokkru frá þeirri skýru kaflaskiptingu sem fyrirliggjandi drög gera ráð fyrir, 
enda miðast þau við aðgreind herbergi með mismunandi fyrirsögnum. Eitt 
samfellt sýningarrými býður upp á meira frelsi. Það efni sem fellur undir fyrir-
sagnirnar Mótlæti og meðlæti 1851 – 1865, Visindamaðurinn, Fjárhagsmál-
efni Íslands 1851 – 1874 og Stjórnarskrárbáráttan 1851 – 1874 verður sett 
fram samhliða. Það er mat höfunda að með þeim hætti verði miðlunin meira 
spennandi og í takti við veruleikann. Með því að miðla ólíkum æviþáttum Jóns 
Sigurðsonar samhliða kemur skýrar í ljós hversu fjölþætt hlutverk hann lék í 
sögu þjóðar sinnar. Sú saga verður aldrei skilin á einfaldan hátt, miklu fremur 
sem flókin vensl atvika í ófyrirséðri atburðarás. 
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1800-1811

Miklir umrótstímar voru í Evrópu eftir 
stjórnarbyltinguna miklu í Frakklandi. 
Svokallaðar Napóleonsstyrjaldir geisuðu og 
Danir urða fyrir miklum búsi�um af hálfu 
Englendinga. Íslendingar voru þá bláfátæk þjóð 
en Arn�rðingar, sem töldu um 700 manns, voru 
þó í fararbroddi nýrra atvinnuhátta, svo sem 
veiða á þilskipum, og alls ekki eins afskekktir og 
ætla mætti. Þar bjó harðgert og harðsækið fólk. 
Á prestssetrinu Hrafnseyri í Auðkúluhreppi sveif 
upplýsingastefna og skynsemishyggja 18. aldar 
y�r vötnum. Þar hafði séra Jón Sigurðsson reist 
nýstárlegan bæ, svokallaðan burstabæ, en þeir 
voru nú að byrja að ryðja sér til rúms á Íslandi. 
Sonur hans, séra Sigurður, var aðstoðarprestur 
föður síns og gekk árið 1801 að eiga Þórdísi 
Jónsdóttur en þau lifðu í barnlausu hjónabandi 
fyrstu 8 árin. Er�tt var í ári um þessar mundir 
vegna stopulla siglinga af völdum styrjaldanna í 
Evrópu.

1851

Þjóðfundurinn var loks haldin 
á sal Lærða skólans sumarið 
1851 eftir að hafa verið 
frestað um eitt ár. En dönsk 
stjórnvöld voru nú tekin að 
draga lappirnar í málinu, 
enda íhaldsamari öfl en áður 
náð undirtökunum, og sendu 
þau herlið til Reykjavíkur. 
Danska ríkisstjórnin vildi vera 
við öllu búin ef til íslenskrar 
uppreisnar kæmi. Á 
þjóðfundinum lagði Trampe 
stiftamtmaður, fulltrúi 
konungs, fram 
stjórnarfrumvarp um stöðu 
Íslands í ríkinu sem var 
óralangt frá óskum meirihluta 
fundarins. Samkvæmt því átti 
Ísland að verða eins og hvert 
annað hérað í Danmörku og 
Íslendingar eiga aðild að 
danska þinginu. 

 Þegar ljóst var að ekki gekk saman tók Trampe stiftamtmaður til 
bragðs að slíta fundinum fyrirvaralaust. Við þetta varð mikil háreisti 
meðal þingmanna. Menn steyttu hnefa og hrópuðu ókvæðisorð. Jón 
Sigurðsson, leiðtogi meirihluta þingmanna, tók til máls og sagðist 
mótmæla þessari aðferð í nafni konungs og þjóðarinnar og áskilja 
sér rétt til að kæra þessa lögleysu. Við þessi orð strunsuðu þeir 
Trampe og Páll Melsteð forseti þjóðfundarins, út úr salnum en flestir 
fulltrúarnir stóðu á fætur og hrópuðu í einu hljóði: „Vér mótmælum 
allir“.

1897-1904

Valtýr Guðmundsson í Kaupmannahöfn var helsti leiðtogi þeirra manna sem frekar 
vildu leggja áherslu á verklegar framkvæmdir en hið ófrjóa stjórnarskrárþras við 
Dani sem þeir töldu vera. Valtýr átti í viðræðum við dönsk stjórnvöld um að 
Íslendingar fengju eigin ráðherra sem búsetu hefðu í Kaupmannahöfn.  Tillögur 
hans voru kallaðar Valtýska og um hana stóðu mestar deilur á alþingi frá og með 
árinu 1897. Árið 1901 varð svokallað  „systemskifte“  í Danmörku en þá loks var 
viðurkennt að skipa yrði ríkisstjórn í samræmi við meirihluta þingsins. 
Þingræðisreglan var viðurkennd. Vinstri �okkurinn í Danmörku, sem Jón 
Sigurðsson, hafði staðið einna næst á efri árum sínum, komst þá í fyrsta sinn til 
valda og var mun hliðhollari Íslendingum en aðrir stjórnmála�okkar. Ríkisstjórn 
Vinstri �okksins féllst á að veita Íslendingum heimastjórn og komst hún á laggirnar 
1904 en Hannes Hafstein varð fyrsti ráðherrann. Hann hafði með atfylgi 
Heimastjórnar�okksins skotið Valtý Guðmundssyni ref fyrir rass í baráttunni um 
völdin á Íslandi. Bæði Valtýr og Hannes og reyndar allir íslenskir stjórnmálamenn 
voru þó sammála um barátta Jóns hafði skilað þeim þetta langt. Hann var orðinn 
eins konar þjóðardýrlingur sem allir gátu sameinast um.

1852-1854

Endalok þjóðfundarins urðu mikið 
áfall fyrir Jón Sigurðsson og 
fylgismenn hans. Dönsk stjórnvöld  
gripu svo til refsiaðgerða eftir 
fundinn og fáeinir embættismenn 
voru settir af. Kaupmannahafnar-
blöðin voru þó síður en svo öll á 
bandi stjórnvalda og tóku sum 
málstað Íslendinga. Líklega hefur 
þátttaka Jóns Sigurðssonar í 
þessari baráttu komið í veg fyrir að 
hann fengi fast embætti hjá danska 
ríkinu. Jón sóttist nokkrum sinnum 
eftir embættum en vildi ekki ganga 
að þeim skilyrðum sem sett voru en 
þau voru að hætta afskiptum af 
stjórnmálum. Hann átti þó jafnan 
áhrifamikla danska velvildarmenn 
sem sátu til þess að hann skorti 
ekki styrki til vísindaverkefna. 
Heima á Íslandi var hann dýrkaður 
af mjög mörgum sem foringi, menn 
sendu honum peninga og mat og 
sjálfur var hann farinn að gera sér 
grein fyrir landsföðurlegu hlutverki 
sínu þó að hann væri aðeins 
rúmlega fertugur.

1823-1824

Í æsku var Jón, eins og 
önnur sveitabörn, látinn 
vinna alla algenga vinnu, svo 
sem að gegna fé, stunda 
heyskap og sitja yfir ám á 
sumrin, en hann fékk líka að 
leika sér. Þrettán ára gamall 
fékk hann leyfi til að róa á 
vertíð frá Verdölum, yst við 
Arnarfjörð sunnanverðan. 
Hann átti að fá hálfan hlut en 
fékk því framgengt með 
harðfylgi að fá að róa sem 
fullgildur háseti og kom þar í 
ljós kappgirni hans. Ári 
seinna fermdist hann með 
umsögninni „vel læs, 
kunnandi og frómlyndur“.

1825-1829

Ekki sendi Séra Sigurður á Hrafnseyri Jón son sinn á 
Bessastaðaskóla eins og eðlilegt hefði kannski verið um 
svo efnilegan pilt. Hann ákvað að kenna honum sjálfur til 
stúdentsprófs og hafa vafalaust ráðið því búhyggindi séra 
Sigurðar sem ekki var ríkur maður. En með þessu ráðslagi 
fór Jón á mis við samfélag skólapilta. Námsefnið heima á 
Hrafnseyri var nokkurn veginn það sama og kennt var í 
Bessastaðaskóla og mest áhersla lögð á latínu. 
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Hjúpurinn er uppbyggður úr 
plexigleri 
sem fest er í gólf og út í veggi. 
Samsetningar styrktar með plexi-
glersræmum 

Sýningin höfðar jafn til barna og 
fullorðinna.
Skrifborð fyrir börn með pappír, 
litum og skriffærum er innfellt í 
hjúpinn.

Munir sem stillt er upp bakvið hjúpinn eru lýstir 
upp með einföldum litlum LED kösturum. 

Texti og myndir á filmum sem límdar eru á fram- 
eða bakhlið hjúpsins. 
Gegnsæi hjúpsins er mismunandi eftir lýsingu 
og filmum.

Sýningarmunir sem höfða sérstaklega 
til barna eru í lægri skúffum, skápum 
sem geyma ýmis ítarefni 

Dagsbirta frá gluggum er grunnljós-
gjafi.
Þar sem dagsbirta er ekki næg er lýs-
ing texta og mynda frá LED flóðljósum 
bakvið hjúpinn.

Ýmsir smærri munir, bréf, ljósmyndir og fleira 
leynist í hirslum (skápum og skúffum) sem 
gestir þurfa að draga út eða opna til að 
kynna sér nánar. 

Einstökum atvikum eru gerð skil með þrívíðum 
hætti sem minnir á kúlissur í borgaralegu leik-
húsi nítjándu aldar. Framsetningin er þá ein-
földuð listræn túlkun 
- ekki nákvæmar  natúralistískar eftirmyndir. 

Lykiltextar og myndir eru skornir með laser 
í plexiglerið og lýst með LED ljósum í enda 
plexiglersskífa til að ná fram sjálflýsandi 
áhrifum.
Leturgerð Futura eftir Paul Renner frá 1927.

Öryggisskápar fyrir verðmætustu 
munina eru felldir inn í hjúpinn. 

Til að fjalla um arfinn er endurgerð styttunnar af 
Jóni Sigurðssyni, sem nú er á Austurvelli,notuð 
og myndvörpu með gleiðhornalinsu beitt til að 
varpa á hjúpinn lifandi myndum frá viðburðum 
sem orðið hafa á Austurvelli í seinni tíð. 

Hægt er að ganga út að 
völdum gluggum til að 
njóta útsýnis

Í nokkrum tilvikum er útsýni frá t.d. Kaupmannahöfn á 
filmum sem límdar eru í gluggarúður
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