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Aftaka Agnesar og Friðriks að 
Þrístöpum hefur lifað með þjóðinni alla 
tíð. Hún greyptist í minningu fólks þar 
sem hún var sú síðasta hér á landi en 
einnig vegna þess að hún hefur orðið að 
tákni um óréttlæti og ofbeldi gegn fólki 
sem stóð veikt fyrir.
 

Agnes & Friðrik  |  Inngangur

Inngangur

Þrístapar eru í alfaraleið við Hringveg 1 
í Vatnsdal.  Fornleifaskráning hefur 
farið fram á staðnum og eru enn fjórar 
minjar sýnilegar á staðnum: 
aftökustaðurinn, minnismerki um
síðustu aftökuna og tvær tóftir með 
vegghleðslum ásamt grjóthleðslu.
 

Ákveðið hefur verið að stækka 
helgunarstað minjanna og um leið bæta 
aðgengi og upplýsingum til almennings 
með gerð sýningar um aðdraganda og 
afleiðingar morðsins á Natani Ketilssyni.  
Sýningin mun þræða aðdragandann, 
aftökuna og eftirmálin, en einnig fjalla 
um glæpi og refsingar á Íslandi í gegnum 
tíðina.  Að lokum verður fjallað um 
aftökur í heiminum í dag.
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Agnes & Friðrik  |  Svæðið

Sýningin verður sett upp á um 3 hektara 
svæði sem teygist frá þjóðveginum að 
Þrístöpum og aftur til baka.

Svæðið
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Sögusviðið í Vatnsdal er eitt það 
fegursta á landinu og umhverfið  verður 
enn stórbrotnara þegar almenningur 
getur tengt það við þá dramatísku 
atburði sem þar gerðust. 
Sýn okkar er að teikna söguna upp í 
hugum fólks sem heimsækir svæðið en 
um leið viljum við að gestir upplifi 
svæðið í kringum Þrístapa sem helgan 
stað.  
Þrátt fyrir hina voveiflegu atburði sem 
sýningin mun fjalla um, þá skal 
framsetningin hafa yfir sér ljóðrænt 
yfirbragð og vera í nánu samspili við 
náttúrufegurðina sem staðurinn geymir. 

Agnes & Friðrik  |  Sýn

Sýn
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Vatnsdalshólar



Þegar gestir nálgast Vatnsdalshólana 
munu þeir sjá áhugaverð fyrirbæri í 
fjarskanum sem tilheyra sýningunni og 
er ætlað að vekja upp forvitni og löngun 
til að stoppa og kynna sér svæðið 
(svokallað “attract mode”) .  
Á bílastæðinu við Þrístapa birtast þeim 
fyrstu upplýsingarnar og verður 
aðgangurinn eða anddyrið hannað sem 
”hlið að helgum stað”.  Frásögnin hefst 
þegar gengið er í gegnum hliðið og fylgir 
hún gestum alla leiðina að Þrístöpum og 
aftur til baka.
 

Agnes & Friðrik  |  Hugmynd

Hugmynd

Eins og í bókum og/eða bíómyndum er 
mikilvægt að frásögn sýningar búi yfir 
dramatískri uppbyggingu. Sýningin 
verður því byggð á klassískri 
dramatúrgíu sem gerir ferðalag í 
gegnum hana að einni sterkri heild.  
Uppbyggingin mun þannig hvíla á sex 
stoðum: Upplýsingu, Vaxandi spennu, 

Hápunkti, Viðsnúningi, Spennulosun og 
loks Lausn eða Niðurstöðu.

Efnisþáttum sýningarinnar verður 
raðað eftir gönguleiðinni í samræmi 
við þessa þessa dramatísku 
uppbyggingu, frá upphafi hennar og til 
enda.

 

Upplýsing

Persónur
Staða einstaklinganna
Draumar

Vaxandi spenna

Aðdragandinn
Lagt á ráðin

Hápunktur

Morðin
Blekkingin

Viðsnúningur

Rannsóknin
Sakfellingin
Orðsporið

Spennulosun

Aftakan
Eftirmálin
Agnes gengur aftur

Lausnin eða Niðurstaðan

Alþýðan
Glæpir og refsingar á Íslandi
Aftökur í heiminum
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Dauði Agnesar og Friðriks hefur alla 
jafnan haft mikil áhrif á fólk sem kynnst 
hefur þeirra sögu.  Samkennd með þeim 
hefur verið ríkjandi og mun sjónarhorn 
sýningarinnar verða til samræmis við 
það. Sögumaður verður Sigríður hin 

unga* og mun hver efnisþáttur/áfangi 
enda á atburði, spurningu eða öðru því 
sem “kallar” á frekari upplýsingar (“cliff 
hanger”).

Á frásagnarleiðinni verða dregnar upp 
skýrar línur sem kalla á viðbrögð hjá 
áhorfendum enda snertir 
umfjöllunarefnið flestar víddir 
tilfinningaskalans s.s. ást, afbrýðisemi, 
örvæntingu, ofbeldi, óréttlæti, smán og 
eftirsjá.  

 

Agnes & Friðrik  |  Túlkun

Túlkun

Við viljum að gesturinn hafi fyrrnefnda 
samkennd með aðalpersónunum en að 
hann reyni jafnframt að skilja aðrar 
persónur sögunnar. Við viljum fá 
viðbrögð og að gesturinn fyllist reiði, 
fái gæsahúð og að það vakni fjölmargar 
spurningar í huga hans sem hann þá 
vilji leita svara við.

Minningin skal sitja eftir um alla tíð.

 

Vatnið - Náttúruminjasafn Íslands - Apríl 2018

*Hin 16 ára gamla Sigríður var dæmd til ævilangrar þrælkunarvinnu í Kaupmannahöfn 
fyrir aðild að morðunum. Hún dó þar nokkrum árum síðar.
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Hugmynda - skissa



,,Móðir Agnesar yirgaf hana þegar hún var 6 ára. 

Hún var sögð vera dóttir Magnúsar, vinnumanns en 

hana grunaði að hún væri dóttir Jóns í Brekkukoti. 

Það hentaði illa að maður sem væri giftur ætti 

lausaleikskróa og því var Agnes rangfeðruð.” 

,,Mig dreymdi höggstokkinn í nótt. Mig 

dreymdi að ég væri ein og skriði í snjónum í 

átt að dökkum stokkinum. Ég var doin á 

höndum og hnjám af kuldanum en átti engra 

kosta völ.” 
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,,Höfuð hinna látnu voru sett á stjaka  á aftökustað 

og líkamar þeirra settir í tvær kistur úr ómáluðum 

borðum og grafnir áður en viðstöddum var geið 

faraleyi.” 

  Agnes við Þorvarð : 

,,Tóti, sagði hún með oboð í röddinni. 

  Tóti, ég er ekki tilbúin, held ég. 

  Ég held þeir geti þetta ekki. 

  Geturðu látið þá bíða? 

  Þeir verða að bíða.”  
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Hægt verður að fara í gegnum sýninguna 
á tvennskonar hátt, með eða án 
hljóðleiðsagnar. 
 
Í hljóðleiðsögninni verða gestir leiddir 
áfram af lands- og heimsþekktum 
leikurum sem munu segja frá í hljóðsettri 
frásögn.   Margskonar umhverfis og 
áhrifahljóð munu gera söguna 
einstaklega lifandi, trúverðuga og sterka.

Hver frásagnarþáttur á sér tiltekna 
vegalengd á söguslóðinni, og  munu 
einstök atriði/myndverk og hljóðverk 
verða á vegi gesta sem er ætlað að styrkja 
frásögnina og gera upplifun gestanna 
margfalt ríkari. 
 

Agnes & Friðrik  |  Atriðin - Skynjun

Atriðin - Skynjun

Án hljóðleiðsagnar munu gestirnir 
einnig fá innsýn í söguna í gegnum 
textafleti annarsvegar og í gegnum  
mynd- og hljóðverk hinsvegar.  
Verkin verða einskonar vísbendingar 
eða skírskotanir í tiltekin þátt en ekki 
augljós eftirmynd af tilteknu fyrirbæri 
eða atviki. Á þennan hátt munu gestir 
nýta eigið hugarafl í að teikna upp sínar 
sterkustu sviðsmyndir sem gerir 
söguna enn áhrifaríkari.  

Myndirnar verða tímalausar og munu 
ekki sýna einstakar persónur eða 
leikendur heldur sporin eða 
vegsummerki sem þær gætu hafa skilið 
eftir.

 

Myndmálið verður því afar sterkt og 
skapa hughrif og ýmis heilabrot um leið 
og leikið verður með öll skilningarvit.
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Hugmynda - skissa



Frásagnarleiðin - Efnisþættir

Agnes & Friðrik  |  Frásagnarleiðin

Sýningin verður byggð á klassískri 
dramatúrgíu sem gerir ferðalag í gegnum 
hana að einni sterkri heild.  
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Frásagnarleiðin - Myndverk

Agnes & Friðrik  |  Frásagnarleið

Hver frásagnarþáttur á sér tiltekna 
vegalengd á söguslóðinni, og þar munu 
einstök atriði/myndverk og hljóðverk 
verða á vegi gesta sem er ætlað að styrkja 
frásögnina og gera upplifun gestanna 
margfalt ríkari. 
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Sýningaratriðin verða útfærð úr 
tvennskonar efnum:  Járni og grjóti.
Grjótið mun verða tekið af nálægum 
svæðum og járnverkin munu vera 
ryðguð frá fyrsta degi.  Tíminn mun 
leyfa þeim að taka á sig síbreytilega 
mynd niðurbrots á sama hátt og sagan. 
Spor gestanna munu á sama hátt leyfa 
stígnum að taka á sig nýja mynd um 
ókomna framtíð. 
 

Agnes & Friðrik  |  Efnisval

Efnisval
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Efnisval - Járn



Í seinni hluta sýningarinnar verður eins 
og áður segir fjallað um glæpi og 
refsingar á Íslandi í gegnum söguna.  
Refsingar tóku breytingum eftir því sem 
á leið en áður en aftökur voru bannaðar 
höfðu um 240 Íslendingar verið drepnir 
ýmist með hengingum, brennum, 
drekkingum eða afhausunum.  
Til minningar um það ógæfufólk verður 
settur upp svokallaður ljósagarður með 
einu ljósi fyrir hvert og eitt þeirra.
Ljósagarðurinn verður staðsettur á 
einum hólnum sem gerir hann og 
svæðið sýnilegt úr öllum áttum og vísar 
þannig gestum til Þrístapa (sbr. “attract 
mode”). 
 

Agnes & Friðrik  |  Ljósagarður

Ljósagarður
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Lokakafli sýningarinnar fjallar um 
aftökur í dag.  Enn eru til þjóðfélög sem 
halda úti dauðarefsingum og ekki er útlit 
fyrir að það muni breytast.  
Til að vekja fólk til meðvitundar og 
umhugsunar um þessa staðreynd mun 
verða sett upp stöng eða stangir 
sambærilegar við þær sem höfuð 
Agnesar og Friðriks hvíldu á.  Í hvert 
skipti sem manneskja er tekin af lífi 
spilast tiltekinn tónn frá 
stönginni/stöngunum  til áminningar 
um stöðu mannréttinda í dag.

Mögulega mætti staðsetja níðstangirnar í 
eða við tjörn með mýri eða rauðu vatni 
sem ólgar. 

Agnes & Friðrik  |  Níðstöng

Níðstöng
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Þar sem ekki er þéttbýliskjarni í 
Vatnsdal og þjónusta takmörkuð fara 
ferðamenn jafnan nokkuð hratt í gegn 
án þess að stoppa.  Til að laða fólk að 
staðnum munu stangir, ljósaverk og 
önnur stærri atriði leika lykilhlutverk í 
að laða fólk að staðnum til að stoppa 
og njóta.

Agnes & Friðrik  |  Útlit

Fyrir og eftir

Reynt verður eftir fremsta megni að 
vinna með náttúruleg efni af svæðinu s.s. 
torf, grjót og fleira.  Önnur efni verða 
járn og corten stál eða önnur efni sem 
falla vel inn í umhverfið. 

Útlit 
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Útlitstilvísanir



Sýningin mun notast við einfalda og 
áhrifaríka tækni. Lýsing mun gera 
staðinn einstaklega spennandi þegar 
rökkva tekur en hljóð leika 
aðalhlutverk í frásögninni.  Einstök 
myndverk munu framkalla hljóð til að 
auka upplifun þeirra sem ekki notast 
við hljóðleiðsögn.

Hljóðleiðsögnin mun verða að fullu 
sjálfvirk þannig að frásögnin verður 
staðsetningartengd og geta einstakar 
frásagnir því einungis heyrst á 
fyrirfram skilgreindu svæði*.

Agnes & Friðrik  |  Nýnæmi

Tækni

Sýningin sem að framan er lýst er um 
margt einstök og vissulega mjög 
óvenjuleg.  Útisýningar með gagnvirkum 
miðlum eru nánast óþekktar, ekki síst á 
norðurhjaranum þar sem allra veðra er 
von. 
Sýningin fléttar saman stórfenglegu 
landslagi, gagnvirkni og myndverkum í 
frásögn af spennandi og harmrænum 
atburðum sem fylgt hafa íslendingum í 
nær 200 ár.

Nýnæmi

Ferðin í gegnum sýninguna mun hvíla 
á góðu handriti sem stýrir 
spennustiginu hverju sinni.  Leitast 
verður við að ná samningi við færustu 
handritaskáld hvort sem er hér heima 
eða erlendis.

Leiklesturinn verður í höndum 
erlendra og íslenskra stórleikara sem 
eru yfirlýstir andstæðingar 
dauðarefsinga.

Handrit og leiklestur
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*Hljóðleiðsögnina mætti einnig útfæra sem sjálfstæða upplifun, fyrir eða eftir 
göngutúrinn, þannig gestir geti notið sögunnar á ferð til og frá staðnum.



Landslagsgerð
Sýningargerð
Hljóðleiðsögn
Hugbúnaður 

Samtals 

Agnes & Friðrik  |  Kostnaður

Kostnaður án vsk.

24.100.000,-
50.500.000,-
3.400.000,-
3.800.000,-

81.800.000,-  Án vsk
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Að hönnun og gerð sýningarinnar 
kemur einvala lið framkvæmdaraðila 
og hönnuða með áratuga reynslu af 
gerð nýrra áfangastaða víðsvegar um 
heim.

Agnes & Friðrik  |  Hönnunarhópurinn

Hönnunarhópurinn

Verus sérhæfir sig í viðskiptráðgjöf og 
verkefnastýringu stórra verkefna. 
A. Agnes Gunnarsdóttir ráðgjafi og 
eigandi Verus hefur unnið að stjórnun 
verkefna í 15 ár og tók m.a. þátt í að 
koma á fót stærsta náttúruminjasafni á 
Íslandi sem ber nafnið Perlan museum. 

Agnes býr yfir mikilli reynslu af  vinnu 
með stjórnendum í mörkun stefnu fyrir 
verkefni og/eða rekstur. Felur það m.a. í 
sér  greiningu á tækifærum og 
verkefnum, markhópagreiningar, 
stefnumótun, gerð viðskipta- og 
verkáætlana,  upplýsingaflæði til 
hagsmunaaðila, gerð kynningaráætlana, 
almannatengsl o.m.fl. 

Helstu áherslur Verus í ráðgjöf:
Ferðaþjónusta, uppbygging safna, 
verkefnastýring, markaðs- og sölumál, 
þjónustustjórnun, stjórnun, kennsla, 
rekstraráætlanir, B2B samskipti og 
tengslanet við erlenda og innlenda 
ferðaheildsala, staðfærsla vörumerkis 
og umfram allt jákvætt viðmót sem 
skiptir höfuðmáli í samskiptum við alla 
hagsmunaaðila.

Verus ehf
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Gagarín er á meðal fremstu fyrirtækja í 
heimi á sviði hönnunar og gagnvirkrar 
miðlunar. 

Með áratuga reynslu hefur 
hönnunarhópurinn komið að 
fjölmörgum sýningum sem fengið hafa 
margvíslegar viðurkenningar og 
verðlaun í Evrópu og Ameríku.

Agnes & Friðrik  |  Hönnunarhópurinn

Gagarín

Landslag er leiðandi ráðgjafarfyrirtæki á 
sviði landslagsarkitektúrs og skipulags 
með umfangsmikla og breiða reynslu á 
öllum sviðum fagsins. Landslag leggur 
mikinn metnað í öll sín verk þar sem 
hvert viðfangsefni er mikilvægt. Hönnun 
í samspili manns og náttúru, upplifun, 
efnisnotkun og hugmyndavinna er stór 
þáttur í verkefnum stofunnar. Landslag 
hefur unnið fjöldan allan af samkeppnum 
bæði stórum og smáum og verið tilnefnd 
til Hönnunarverðlauna íslands, Nordic 
Architecture Fair Award og 
Menningarverðlauna DV ásamt því að 
vera fulltrúar íslenskrar hönnunar á 
ráðstefnum hérlendis og erlendis. 

Landslag
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Nú síðast fékk  Landslag 1. Verðlaun 
Rosa Barba International Landscape 
Prize, fyrir hönnun tröppustígs við 
Saxhól í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli. 
Verðlaunin eru ein mesta viðurkenning 
sem íslenskir landslagsarkitektar hafa 
hlotið.



Sýningarhugmyndin sem hér er kynnt 
gengur út á að ramma inn göngutúr 
þar sem náttúra og harmþrungin saga 
Agnesar og Friðriks eru gerð skil á 
ljóðrænan og spennandi hátt. 
Markmiðið er að gefa gestum og 
gangandi innsýn og tengingu við 
atburðina frá árinu 1830 sem enn nísta 
inn að hjartarótum þeirra sem 
atburðunum kynnast.
Þrátt fyrir framrás tímans mun 
umfjöllunarefnið verða fært inn í 
nútímann og sett í samhengi við 
mannlega hegðun dagsins í dag.

Agnes & Friðrik  |  Samantekt

Samantekt
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