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Formáli 

Þessi ritgerð, ígildi 30 ECT eininga til meistaraprófs í Menningarstjórnun við 

Háskólann á Bifröst, fjallar um Hönnunarsafn Íslands. Allt frá upphafsdögum árið 1999 

hefur safnið verið mér sérlega hugleikið, enda er ég sjálf starfandi myndlistarmaður í 

listhandverki, og fylgdist bæði með aðdraganda og stofnun safnsins og starfsemi 

þess. Um sjö ára skeið, eða á árunum 1999 til 2006, sat ég í stjórn samtaka hönnuða, 

Form Íslands og hafði mikil samskipti við hönnuði og handverksfólk sem voru 

hvatamenn að stofnun safnsins og var umhugað um vöxt og velferð þess. Ég var því 

bæði þáttakandi og áheyrandi að umræðu og gagnrýni sem fram kom um þetta 

óskabarn hönnuða, Hönnunarsafn Íslands. Á sama tíma vaknaði mikill áhugi á eðli 

hönnunarsafna, uppbyggingu þeirra, sýninga- og söfnunarstefnu, og mér varð ljóst 

hversu mikil gróska hefur orðið á sviði hönnunar, enda brúar hún bil milli 

samtímalistar, vísinda og tækni.  

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Ásdísi Ólafsdóttur fyrir trygga leiðsögn, Magnúsi 

Sveini Helgasyni, syni mínum, fyrir góðar ábendingar og hvatningu og systkinum hans 

Andreu Jóhönnu og Birni Teiti fyrir aðstoð og þolinmæði. Ragnheiði Gestsdóttur og 

Ragnheiði Gyðu Jónsdóttur þakka ég yfirlesturinn, en ekki síður kennurum mínum á 

Bifröst, sérstaklega þeim Ágústi Einarssyni, Hauki Hannessyni, Jóni Ólafssyni og Nirði 

Sigurjónssyni sem hver á sinn hátt opnuðu fyrir mér nýjar víddir menningarinnar. 

 

Útdráttur 

Í hugum flestra eru söfn sjálfsagður hluti þess menningarumhverfis sem við viljum búa 

í og þeirrar menningar sem við viljum njóta, en fæstir leiða hugann að þeirri 

stjórnunar- og hugmyndafræði sem þar er við lýði. Á söfnunum leita flestir upplifunar, 

nýrrar þekkingar eða reynslu í verkum og rými safnsins sem veita nýja sýn, nýja 

upplifun og óvæntar hugmyndir þegar best lætur. Við lítum svo á að þetta sé eitt 

hlutverka safna en hvort það eru eðlilegar væntingar eða söfnin standi undir þeim, eru 

viðfangsefni þessarar ritgerðar. Hlutverk safna, samkvæmt safnalögum, er að safna 

munum og listaverkum og á þann hátt varðveita menningararfinn til þess að hann 
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glatist hvorki né gleymist. Ofangreindir þættir safnastarfs og hlutverks þeirra í hinu 

menningarlega og stjórnunarlega umhverfi, ásamt þeirri umræðu sem orðið hefur um 

Hönnunarsafn Íslands frá stofnun þess meðal fagmanna innan hönnunar, eru hvatinn 

að þessari ritgerð. Hönnunarsafn Íslands er ungt safn, hóf starfsemi sína 1999 með 

samstarfssamningi milli menntamálaráðuneytisins og Garðabæjar, þar sem það hefur 

starfað síðan. Umfjöllunarefni ritgerðarinnar er því samfélagsleg, menningarpólitísk og 

hugmyndafræðileg staða Hönnunarsafnsins, en ekki síður staða þess í hugum þeirra 

sem ólu með sér hugmynd um framsækið íslenskt hönnunarsafn, fagmanna innan 

hönnunarinnar. Til að leita leiða við að greina þessa þætti er gerð tilvikskönnun 

(e.case study) þar sem Hönnunarsafn Íslands er skoðað, staða þess og 

framtíðarmöguleikar auk þess sem forsaga þess er könnuð og óformlegur 

samanburður gerður við nokkur erlend hönnunarsöfn.  

Ritgerðin er byggð upp í nokkrum köflum, sem hefjast á umfjöllun um þær leiðir sem 

notaðar eru til að kanna eðli og hlutverk safna og greina útfrá umfjöllunum 

fræðimanna um söfn og safnamenningu, um lagalega stöðu safna á Íslandi og 

skilgreiningu á hugtakinu hönnun. Í kafla 2 er hugað að bakgrunni safna almennt og 

stöðu þeirra í samfélaginu. Til að setja safnið í Garðabæ og stöðu þess í 

bæjarfélaginu í skýrara ljós eru menningarstefnur og kenningar um virði 

menningarinnar kannaðar. Í kafla 3 er forsaga safnsins skoðuð og gefur það nokkra 

sýn í stöðu safnsins í dag. Í ljósi umræðunnar um staðsetningu safnsins er 

markmiðssetning bæjarstjórnar um hönnunarbæinn Garðabæ skoðuð í tengslum við 

hugmyndir um menningarímyndir bæja, hér á landi jafnt sem erlendis. Í kafla 4 eru 

nokkur erlend hönnunarsöfn skoðuð með tilliti til helstu áhersla í stefnu, núverandi 

stöðu og tilurð þeirrra og gerður samanburður á stöðu Hönnunarsafnsins. Í kafla 5 er 

varpað ljósi á stöðu Hönnunarsafnsins í hugum hönnuða og aðstandanda safnsins 

eins og hún birtist í viðtölum og könnunum. Að lokum eru í kafla 6 dregnar upp 

hugmyndir um leiðir safnsins til eflingar og vaxtar með framtíðarmöguleika þess í 

hönnunarbænum Garðabæ í huga. 
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Inngangur   

Við aldamót er algengt að endurskoðun eigi sér stað, þá er athugað hvað vel hefur 

verið gert og eldri gildi metin, nýrra lausna leitað og framtíðarstefna mótuð. Spáð hefur 

verið að 21. öldin verði öld hinna skapandi greina (Ágúst Einarsson, úr fyrirlestri 2009, 

Háskólanum á Bifröst) en 19. öldin hafi verið öld iðnbyltingar og sú 20. öld tækni. 

Aldamótaárið 2000 sagði þáverandi menntamálaráðherra, Björn Bjarnason, við 

opinbera setningu Reykjavíkur sem einnar af Menningarborgum Evrópu: „Verklegar 

nýjungar vöktu drauma um betra þjóðfélag fyrir hundrað árum. Menning og menntun 

eru lykilorð árangurs á 21. öldinni“.  

Frá aldamótum hefur umræða um mikilvægi menntunar verið mikil, en ekki síður 

umræða um mikilvægi menningarinnar í mótun samfélagsins með sérstakri áherslu á 

þátt skapandi greina, sem eru bæði forsenda og afsprengi lista og menningar. Þessi 

áherslubreyting hefur komið fram í ræðum menntamanna, en einnig stjórnmálamanna 

sem hafa haldið skapandi greinum á lofti um nýtt grænt hagkerfi sem leyst geti 

vandamál þverrandi auðlinda jarðarinnar. Í nýlegri skýrslu Nýsköpunarmiðstöðvar 

Norðurlanda, kemur fram að hagvöxtur á næstu árum verði mestur í skapandi greinum 

og liggur sú hugmynd til grundvallar þingsályktunartillögu til Alþingis frá 2009. Ágúst 

Einarsson hefur um árabil fjallað um og gert úttekt á þeim áhrifum sem menning og 

skapandi greinar hafa á afkomu þjóðarbúsins en þetta er einnig viðfangsefni 

rannsóknar sem gefin var út á þessu ári. Samráðsvettvangur skapandi greina var 

stofnaður árið 2009 af fulltrúum nokkurra opinberra stofnana og hagfræði- og 

viðskiptadeildar Háskóla Íslands, niðurstöðurnar voru kynntar í apríl 2011. Í 

niðurstöðum skýrslunnar kemur fram með skýrum hætti að skapandi greinar eru ein af 

undirstöðuatvinnuvegum þjóðarinnar og staðfestir þetta þær rannsóknir sem Ágúst 

hafði gert og gefið út nokkrum árum áður. Þar bendir hann á að menningarneysla á 

Íslandi (úr fyrirlestri 2009, Háskólanum á Bifröst) sé umtalsvert meiri en almennt gerist 

annars staðar í heiminum. Þessar niðurstöður gefa tilefni til að ætla að menningu og 

listum, hinum skapandi greinum, verði gefinn meiri gaumur í framtíðinni og þar af 

leiðandi megi ætla að menningarstofnanir og söfn styrkist í sessi. Ummæli bæjarstjóra 

Garðabæjar, sjá kafla 5.4., benda til að svo geti orðið, en hann nefnir að 

http://www.bjorn.is/greinar/nr/208
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Hönnunarsafn Íslands sé í forystuhlutverki til að skapa ímynd bæjarins sem 

hönnunarbæjar og efla vitund manna um mikilvægi íslenskrar hönnunar og 

hönnunarstarfs almennt. 

Staða Hönnunarsafnsins, sem stofnað var til árið 1998 með samstarfssamningi milli 

Menntamálaráðuneytisins og Garðabæjar (opinber stofndagur 30.október 1999) er 

áhugaverð í ljósi ofangreindra þátta, ásamt aukinni hönnunarvitund og þess 

aðdráttarafls sem hönnun hefur öðlast á síðasta áratug. Sterk samtímaspeglun 

hönnunar ásamt því eðli hennar að tengja saman samtímalist, vísindi og tækni hefur 

leitt til þess að fagfólk og áhugamenn um hönnun setja fram eindregna kröfu um að 

hér sé rekið metnaðarfullt og framsækið hönnunarsafn.  

Hönnunarsafn Íslands hefur starfað í tólf ár í útjaðri Reykjavíkur og var fram á síðasta 

ár nánast ósýnilegt öllum, jafnt fagmönnum sem almenningi, enda staðsett í bakhúsi 

við verslunarkjarna. Garðabær, oft nefndur svefnbær, er bæjarfélag sem hefur verið 

án raunverulegs miðbæjar, og hafa menn á síðari árum reynt að styrkja ímynd þess. 

Stofnun Hönnunarsafns Íslands árið 1999 var liður í þessari viðleitni og sömuleiðis 

menningarstefna sú sem bærinn mótaði árið 2005, en henni er meðal annars ætlað að 

breyta ásýnd bæjarins. Ekki hefur nóg verið að gert af hálfu bæjaryfirvalda til að breyta 

þeirri ásjónu sem sýnileg er almenningi. Flaggskip menningarstefnu bæjarins, 

Hönnunarsafn Íslands, hefur varla komist á flot enn sem komið er, að öðru leyti en því 

að vera komið fyrir í aflögðu verslunarhúsnæði og á því töluvert langt í land til að 

komast í örugga höfn.  

Hönnunarsafni Íslands hefur mátt lýsa sem Þyrnirós í svefnbænum Garðabæ og í 

ljósi þeirrar lýsingar vaknar sú spurning hvort Þyrnirós sé að vakna í hönnunarbænum 

Garðabæ?1 

Staða Hönnunarsafns Íslands og framtíð þess hefur verið nokkuð óljós og ótraust 

þessi fyrstu ár safnsins í upphafi nýrrar aldar, en niðurstaða kannana og viðhorf 

fagmanna til safnsins styðja að svo sé enn miðað við væntingar þeirra. Sú spurning 

                                            
1
  Útlegging höfundar, í ljósi umfjöllunar viðmælanda, kafla 5. 
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sem ég legg fram í upphafi ritgerðarinnar er því: Hver er staða og hverjir eru 

framtíðarmöguleikar Hönnunarsafns Íslands í jaðarbyggð höfuðborgarinnar í upphafi 

21 aldarinnar?  

Mörkun menningarstefnu og ákvörðun bæjarfélagsins að marka bæinn sem 

hönnunararbæ og að gera Hönnunarsafn Íslands að flaggskipi þeirrar stefnu, er að 

mínu mati mikilvægt skref á leið svefnbæjar í menningarbæ. Sú ákvörðun 

bæjarstjórnarinnar að ásýnd bæjarins verði breytt með forskrifaðri stefnugerð í 

menningarmálum krefst margþátta aðgerða, en Hönnunarsafnið er mikilvægur þáttur í 

þeirri viðleitni. Á sama hátt getur safnið verið öxull þeirrar stefnu að gera bæinn að 

hönnunarbæ ef því er veitt nægilegt svigrúm og fjármagn til athafna, auk þess að efla 

samstarf við fagmenn innan hönnunargeirans.  

Ákvarðanir bæjarstjórna utan við stærri bæi og borgir um að flytja menningu í 

bæjarfélagið og með þeim hætti að breyta ásýnd og menningarstöðu þess hafa í 

mörgum tilfellum tekist ágætlega. Holsterbro á Jótlandi (Skot-Hansen, 1998) er dæmi 

um bæ sem með menningarstefnu sinni flutti bæinn út í veröldina um leið og veröldin 

var flutt til bæjarins. Þar er vitnað til þeirrar ákvörðunar bæjarstjórnar að flytja 

samtímalistir í bæinn og veita skapandi listum athvarf og stuðning innan bæjarins, 

menningarstarfsemi sem átti eftir að vekja athygli víða, bæði innan lands og utan. Hér 

á landi hafa bæir á sama hátt gerbreytt ímynd sinni með því að koma upp safni og 

menningarstarfsemi tengdri því innan svæðisins og má þar nefna síldarbæinn 

Siglufjörð og Síldarminjasafnið sem þekkt dæmi um slíkt. Fáskrúðsfjörður, með 

sögulega tengingu við franska sjómenn, hefur verið að styrkja ímynd sína (Hulda 

Guðnadóttir, 2009) sem franski bærinn Fáskrúðsfjörður. Báðir bæirnir tengjast hafinu 

og fiskveiðum og halda menningarhátíðir til að minna á þessa sérstöðu, 

Síldarævintýrið og Franska daga, og eru þeir liðir í menningartengdri ferðaþjónustu á 

landsbyggðinni.  

Vandi Garðabæjar, sem fékk kaupstaðaréttindi árið 1976, er meiri en margra annara 

bæja hér á landi þar sem hann er ungur og hefur ekki vaxið utan um miðbæjarkjarna 

og atvinnustarfsemi á svæðinu. Þar eru þó burðug iðnaðar- og frumkvöðlafyritæki sem 
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byggst hafa upp á síðari árum, meðal annarra Marel, Stálsmiðjan, Teknís, Geislatækni 

ofl, og í því ljósi má segja að iðnaður og iðnþróun, og þar með hönnun, séu að vaxa 

með bænum. Töluvert átak þarf til að breyta ásýnd „svefnbæjar“ í menningarbæ eða 

hönnunarbæ og ákvörðun bæjarstjórnar við setningu menningarstefnu árið 2005 

dugar ekki ein til að árangur náist. Margt þarf að koma til og nauðsynlegt er að gera 

flaggskipið Hönnunarsafn Íslands sýnilegt í fararbroddi þeirrar áætlunar. Til að svo geti 

orðið þarf safnið að vera vel skilgreint, með góða tengingu við umhverfi sitt og 

safngesti, en ekki síst við fagfólk. Gott samstarf og traust fagfólks innan hönnunar eru 

mikilvæg til að markmiðin náist, ekki síður en að fjárhagsleg staða safnsins til eflingar 

og þroska sé tryggð. Í ljósi gagnrýninnar umfjöllunar viðmælenda, hönnuða, sem fram 

kemur í kafla 5.1. þarf töluvert að breytast til að væntingar þeirra verði að veruleika og 

markmið menningarstefnu bæjarins náist og safnið öðlist þann sess sem því ber. 

Árið 1998 gerðu fulltrúar Garðabæjar og Menntamálaráðuneytisins samning til fimm 

ára um undirbúning og uppbyggingu Hönnunarsafnsins, en formlegur stofndagur þess 

er ári seinna. Í samningnum (Menntamálaráðuneytið, 1998) er safnið skilgreint sem 

sérsafn, sem í upphafi hafði stöðu deildar innan Þjóðminjasafns Íslands og deildi 

aðstöðu með því fyrstu starfsárin í Garðabæ. Samkvæmt samstarfssamningi var 

Þjóðminjaráð ráðgefandi um uppbyggingu Hönnunarsafnsins og framtíðahlutverk þess 

auk þess að skipa stjórn safnsins. Í greinagerð um safnið frá 2009 segir 

forstöðumaður, Harpa Þórsdóttir: 

Hönnunarsafn Íslands stefnir á að verða leiðandi stofnun á sínu sviði um 

íslenska hönnun og er þá ekki einungis átt við safnkostinn sjálfan heldur einnig 

skjala- og bókasafn þess um íslenska og alþjóðlega hönnun. Sá þáttur 

starfseminnar mun nýtast íslensku og erlendu fræðasamfélagi (Greinagerð 

2009). 

Árið 2003 hófust viðræður um framtíð safnsins milli stjórnar þess, Garðabæjar og 

Menntamálaráðuneytisins og lauk þeim með samningi í lok árs 2006. Samkvæmt 

honum var rekstur þess færður til Garðabæjar og í framhaldi undirritunar, árið 2007, 

var haldin hönnunarsamkeppni í samvinnu við Arkitektafélag Íslands um nýbyggingu 
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fyrir safnið í fyrirhuguðum miðbæjarkjarna. Samningur var gerður um byggingu húss 

sem skyldi rísa árið 2010, en ekkert hefur orðið úr byggingaframkvæmdum vegna 

efnahagshrunsins. Fram til ársins 2010 hafði safnið afnot af litlum sýningarsal til 

bráðabirgða, en í júní 2010 fékk það nýtt húsnæði, enn til bráðabirgða, fyrir sýningar 

safnsins. Þetta var hentugra sýningarrými (Gunnar Einarsson, óskráð viðtal 

31.03.2011) bæði stærra og sýnilegra í bæjarfélaginu. Þessir samningar voru gerðir til 

fimm ára í senn, en nýr samstarfssamningur er í undirbúningi á þessu ári.  

Harpa Þórsdóttir núverandi forstöðumaður safnsins gerði grein fyrir stöðu safnsins 

með greinagerð á tíu ára afmæli þess til Mennta og menningarmálaráðuneytisins og 

vísaði meðal annars í yfirlýsingu um markmið safnsins í menntamálum og bætt 

húsakynni fyrir starfsemina: 

Vilji menntamálaráðuneytis og bæjarstjórnar Garðabæjar er ótvíræður um það 

að safninu verði sköpuð sú nauðsynlega umgjörð sem það þarf til að öðlast 

viðurkenningu sem sjálfstætt safn. (Greinagerð 2009). 

 

  Mynd 1 Hönnunarsafn Íslands 

1.   Rannsóknarefni  

Ritgerðin fjallar um Hönnunarsafn Íslands, þar sem bakgrunnur, eðli þess og staða í 

íslenskri menningu er könnuð og greind. Markmiðið er að varpa ljósi á stöðuna í dag, 

forsögu safnsins og aðdraganda að stofnun þess, ásamt því að líta til framtíðar. Til að 

ná því markmiði er gerð tilvikskönnun (e.case study) þar sem umgjörð og staða 

safnsins í Garðabæ er metin í samanburði við nokkur hönnunarsöfn í Evrópu. Staða 

safnsins innan sveitarfélagsins er könnuð með tilliti til áhrifa menningarstefnu bæjarins 

á stöðu þess og framtíðarmöguleika og til að greina ytra umhverfi menningarstofnana 
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almennt. Kenningar fræðimanna um menningarstefnur og aðferðir til greiningar þeirra 

eru einnig skoðaðar, auk gildis þeirra fyrir samfélagið í heild. Litið er til viðhorfa 

fræðimanna og fagmanna innan safnfræði, bæði almennt og sértækt, og reynt að 

varpað ljósi á vangaveltur þær sem þar koma fram svo svara megi hluta 

rannsóknarspurninganna.  

Viðfangsefni ritgerðarinnar er því að hluta til eðli og hlutverk safna, en einnig 

menningarleg og félagsleg staða þeirra í samfélaginu og er leitast við að varpa ljósi á 

þá þætti. Helstu rannsóknarspurningarnar sem lagðar voru fyrir hönnuði og 

aðstandendur safnsins (viðhengi nr. 2) lúta að staðsetningu þess, stefnu og 

framtíðarvæntingum viðmælenda. Ein spurninganna sem reynt er að svara í ritgerðinni 

er: Hver er staða og framtíðarmöguleikar Hönnunarsafns Íslands í jaðarbyggð 

höfuðborgarinnar í upphafi 21 aldarinnar? Auk þess er leitast við að rökstyðja þá 

tilgátu að með ákvörðunum og eindregnum vilja geti bæjaryfirvöld breytt ásýnd 

svefnbæjar í menningarbæ með styrkingu Hönnunarsafnsins og menningarumhverfi 

þess. 

1.1. Spurningakannanir 

Könnun var gerð með völdum spurningum í því skyni að ná fram sem gleggstri sýn á 

viðfangsefnið og leitað svara við þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp með 

samkvæmt kenningargrunni. Rannsóknin var framkvæmd að hluta til með eigindlegri 

aðferðarfræði (e.Qualitative research), þar sem valdir einstaklingar eru fengnir til 

samstarfs og afstaða þeirra og viðhorf eru könnuð með ákveðnu spurningarformi. Beitt 

var skriflegum könnunum með spurningum sem þjóna rannsókninni og valdar voru 

fyrir hvern einstakling. Einnig var völdum hópi hönnuða sendur spurningalisti með 

sama viðmiði. Leitað er innra réttmætis (e.Internal validity) og trúverðugleika í 

könnuninni með vali á spurningaformi, það er skriflegar spurningar og/eða 

ónafngreindir einstaklingar, svo persónuleg afstaða þáttakandanna komi fram. 

Áreiðanleika könnunarinnar (e.Reliability) er reynt að ná fram með fyrrgreindri aðferð, 

en samanburðargildi hennar er takmarkað, þar sem umfjöllunarefnið (spurningarnar) 

beinast að einni stofnun (e.Case study). Til að fá óformlegan samanburð milli safna 
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var haft samband við nokkur hönnunarsöfn erlendis með spurningakönnun, þar sem 

leitað var eftir upplýsingum um stöðu þeirra, tilurð og stefnu, gögn sem að endingu eru 

aðallega fengin af vefsíðum safnanna og rituðum heimildum.  

1.1.1. Nafngreindir einstaklingar 

Vegna efnisöflunar var haft samband við nokkra einstaklinga, þeirra á meðal Aðalstein 

Ingólfsson fyrrverandi forstöðumann safnsins og Hörpu Þórsdóttur núverandi 

forstöðumann. Um aðdraganda að stofnun Hönnunarsafnsins var rætt við Stefán 

Snæbjörnsson fyrrverandi formann Form Ísland, samtaka hönnuða og Ásrúnu 

Kristjánsdóttur sem einnig er fyrrverandi formaður þess félags. Viðtal var tekið við 

Gunnar Einarsson bæjarstjóra Garðabæjar um menningarstefnu bæjarins, viðhorf og 

framtíðarsýn varðandi Hönnunarsafnið (kafl 5 og viðhengi 2). 

Aðalsteini Ingólfssyni voru sendar skriflegar spurningar, sem aðallega er vitnað í hér 

og sama gegnir um svör Hörpu Þórsdóttur, Stefáns Snæbjörnssonar sem og Ásrúnar 

Kristjánsdóttur, þar sem notuð eru skrifleg svör þeirra ásamt óskráðu viðtali. Skráð 

viðtal var tekið við bæjarstjóra Garðabæjar (viðhengi 2.4.). 

1.1.2. Ónafngreindir hönnuðir  

Í spurningum þeim sem lagðar voru fyrir hóp hönnuða (viðhengi 2.1.) var leitast við að 

varpa ljósi á afstöðu fagfólks til safnsins og hugmynda þeirra um stöðu þess nú og 

væntingar til framtíðar. Rannsóknarspurningarnar lutu að afstöðu hönnuðanna til 

stöðu Hönnunarsafns Íslands í dag, forsögu þess og framtíðarsýn. 

Rannsóknarspurningar voru lagðar fyrir hóp hönnuða úr ýmsum greinum hönnunar og 

listhandverks. Skrifleg svörun var mjög góð, eða tæp 90%, samtals svöruðu 13 

einstaklingar af þeim 15 sem haft var samband við í síma og gegnum tölvupóst. 

Spurningarnar voru 8 talsins og var markmiðið að taka á flestum þeim þáttum sem 

rannsóknaráætlunin miðast við.  

Rannsóknargögnin eru skrifleg, þar er leitað svara við spurningunum með skriflegri 

spurningarkönnun til að fá yfirvegaða og hnitmiðaða svörun um skoðun og sýn 

þáttakandanna til safnins. Í úrtakinu voru 15 valdir einstaklingar úr nokkrum greinum 
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hönnunar og að ósk þeirra er nafnleyndar gætt í ritgerðinni (viðauki 1.1.), það er svör 

verða ekki rakin til viðmælenda. Tilgangurinn var að ná fram hreinskiptri og óþvingaðri 

svörun fagmanna á viðfangsefni sem sumir höfðu verið gagnrýnir á í umræðu sín á 

milli og þótti viðkvæmt að tjá sig um undir nafni. En safnið, staða þess, stjórnun og 

staðsetning hafði verið töluvert í umræðunni á meðal hönnuða og áhugamanna um 

safnið og tekur val á spurningunum að hluta til mið af þeirri umræðu. Skrifleg 

spurningaraðferð var valin með samþykki þáttakandanna, það er að þeir kusu þann 

hátt frekar en viðtalsaðferðina, gátu á þann hátt gefið sér tíma og vegið og metið 

spurningar og svör sín, sem eflir trúverðuleika könnunarinnar. Svarendur, aðrir en 

hönnuðirnir, eru nafngreindir í ritgerðinni (viðauki .1.2.). 

Til að koma í veg fyrir hugsanlega einsleita svörun var leitast við að hafa fulltrúa úr 

breiðum geira hönnunar og listhandverks, en einstaklingar innan eftirtalinna greina 

svöruðu könnuninni: tveir arkitektar, einn innanhússhönnuður og tveir 

húsgagnahönnuðir, einn grafískur hönnuður, tveir vöruhönnuðir, tveir textíhönnuðir, 

einn fatahönnuður og tveir keramikhönnuðir. Kynjahlutfall þáttakanda var ójafnt, en 

fjórir karlar voru í hópi svarenda og níu konur, í upprunahópnum var kynjahlutfall 

jafnara. Ekki var gerður samanburður á afstöðu kynjanna, né milli ólíkra 

hönnunagreina til einstakra svara í könnuninni, enda úrtakið of lítið til þess. Þessi 

aðferðarfræði var valin til að fá víðtæka sýn á afstöðu fagmanna og sem gleggsta 

mynd á þær rannsóknarspurningar sem mynda að stórum hluta inntak þessarar 

ritgerðar um Hönnunarsafn Íslands og stöðu þess, spurningar sem voru að hluta til 

hvatinn að vali á ritgerðarefni.  

Nokkur erlend hönnunarsöfn voru valin til óformlegs samanburðar, þeim var kynnt 

verkefnið í síma eða tölvupósti og sendur spurningarlisti. Svörun var hins vegar fremur 

dræm og því var í ritgerðinni fyrst og fremst stuðst við upplýsingar af heimasíðum 

safnanna og aðrar útgefnar heimildir. 

1.2.   Umfjöllun og tilgátur  

Til að leggja grunn að rannsóknarefninu skoðaði ég bakgrunn og aðdraganda að 

stofnun Hönnunarsafns Íslands, stöðu þess nú og gerði óformlegan samanburð við 
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nokkur önnur erlend hönnunarsöfn (kafli 4). Tilgátur, kenningar og vangaveltur um eðli 

og tilgang safna, sem gerð er grein fyrir hér á eftir, eru að hluta til grunnur þess efnis 

sem ritgerðin byggir á. Þar á meðal eru áleitnar spurningar um framtíð safna í bókinni 

Museum Philosophy of the Twenty-first Century (Genoways, Hugh H. ritstj. 2006). Þar 

huga nokkrir höfundar, menntamenn og fagmenn að spurningunni um hvort ekki þurfi 

nýja framtíðasýn sem breyti venjubundinni hugsun um núverandi stöðu safna. Þeir 

leita nýrra leiða til að brúa bil milli þeirra sem starfa innan sjálfhverfs rýmis safnanna 

og vettvangsins utan þeirra, með því að hugsa ekki eingöngu um frásögn fortíðarinnar, 

heldur opna leið inn í framtíðina. Spurningin um það hvort söfn verði óþörf síðar á 

öldinni (sama bók, 60-63) eða hvort þau eigi sér framtíð í þeirri mynd sem við þekkjum 

í dag gefur tilefni til að velta fyrir sér breyttri stöðu þeirra í framtíðinni. Í ljósi örra 

tæknibreytinga og eflingar netsamskipta á síðustu 20 árum eru þetta áleitnar 

spurningar um tilgang og hlutverk safna framtíðarinnar. 

Tilgangur safna samkvæmt íslenskum safnalögum og alþjóðasamþykktum ICOM, sem 

eru alþjóðleg samtök safna, er að safna heimildum og munum, sýna þá til fræðslu og 

skemmtunar en einnig miðla þeim fróðleik sem í safngripunum felast til safngesta og 

almennings, jafnvel utan safnveggjanna. Það er nú þegar gert með mismunandi 

leiðum og samkvæmt heimasíðum erlendra safna sem sjá má á netinu, eru V&A og 

Design Museum London dæmi um söfn sem nýta vefmiðilinn vel til fræðslu um safnið 

og viðburði þess. Í samanburði er heimasíða Hönnunarsafns Íslands heldur fábrotin 

og miðillinn ekki nýttur nema að mjög takmörkuðu leyti, enda er safnið ungt og enn að 

fóta sig á safnaakrinum, þótt því sé ætlað að vera bæði lyftistöng bæjarins og 

menningarímynd. Hönnunarsafninu er því ætlað margþætt hlutverk og að auki þarf 

það að draga kostunaraðila að verkefnum þess og byggja upp safnkost á gjöfum og 

velvild. Þannig verður það, eins og margar aðrar menningarstofnanir, að vera opið fyrir 

markaðsöflunum og treysta á velvild þeirra. 

Hugmyndafræði og skilgreining safna er meðal annars umfjöllunarefni greina í New 

Museum Theory and Practice (Marstine, Janet ritstj. 2006) þar sem fjallað er um þá 

samfélagslegu stöðu sem söfnin eru í nú þegar, ásamt hugsanlegri stöðu þeirra síðar 

á öldinni. Þar er bent á (sama bók, 130) að þau hafi reynt að hrista af sér ímynd 
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siðprúðrar og agaðrar stofnunar og leita óhefðbundinna leiða til að draga að nýja 

kynslóð gesta í samkeppni við aðra afþreyingu. Söfnunum hafi verið snúið frá því að 

vera upphafin hof fegurðar og kyrrstöðu í nokkurskonar menningarmarkað og þar með 

hafi áherslur og metnaður safnanna verið felldur að tíðaranda og dægurmenningu.  

It cannot be denied that museums are dumping down. But is this a failure of the 

arts or a success for the marketing?  

Með þessari tilvitnun bendir ritstjóri bókarinnar (sama bók bls. 13) á þann vanda sem 

komi upp þegar söfn verða markaðsdrifin og keppa um fjármagn á almennum markaði 

og þegar kostunaraðilar (e.sponsors) hafi reynt að hafa áhrif á hvað valið sé til 

sýninga á söfnunum. Dæmi séu um að fyrirtæki í Bandaríkjunum hafi, bæði beint og 

óbeint, leitast eftir að hagnast af kostuninni, jafnvel beinum fjárhagslegum hagnaði. 

Niðurstöður í MA ritgerð Lofts Atla Eiríkssonar (Viðskiptavæðing menningarlífsins og 

menningarvæðing viðskiptalífsins, 2009, Háskólinn á Bifröst) benda til sambærilegrar 

niðurstöðu í aðkomu fyrirtækja að kostun menningarstofnana á Íslandi á síðari árum. Í 

ritgerðinni greinir hann frá rannsókn sinni þar sem fram kemur að íslensk fyrirtæki, 

kostunaraðilar, hafi haft meiri hagnað af aðkomu sinni að menningunni en þær 

stofnanir sem nutu stuðnings þeirra, þeirra á meðal Listasafn Íslands. Með kostuninni 

hafi fyrirtækin keypt sér velvild, aðgang að listum og menningu, en ekki síst hafi þau 

endurskapað ímynd sína sem nokkurskonar menningarstofnanir.  

Augljós vandamál geta komið upp þegar menningarlífið og stofnanir þess, þar með 

söfnin, eru um of tengd atvinnufyrirtækjum og því að menningin verði gerð að 

einskonar hjálpartæki atvinnulífsins, en ekki öfugt. Enda er þekkt að listir og menning 

hafi verið dregnar fram til að selja útflutningsvörur okkar, að menningin selji fiskinn 

best, enda kalla listir fram víðtæk skynhrif og háleitar kenndir þegar best lætur. Það 

má því álykta sem svo að menningin selji ímyndir vöru, fyrirtækja, bæja eða landa, en 

þurfi jafnframt að berjast fyrir tilveru sinni í markaðsvæddum heimi. 
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1.2.1. Safn samtímans 

Vangaveltur Peter Vergo um það hvort safn geti verið safn hinnar hreyfanlegu 

ímyndar, án veggja og án áþreifanlegra muna (Vergo, Peter, 1989) eru áhugaverðar í 

ljósi þess að bók hans er skrifuð árið 1989 í árdaga veraldarvefsins. Í framhaldi má 

spyrja hvort bókasöfn óáþreifanlegra bóka taki við yfirhlöðnum safnabyggingum síðar 

á öldinni, sem nú þegar eru teikn á lofti um. Sjá má bókasöfn á netinu og síaukið 

aðgengi að bókum og tónlist á rafrænu formi af veraldarvefnum, eða 

kvikmyndadreifingu á tölvuskjánum. Háskólar nota fjarkennslu (e.Distance Learning) í 

auknum mæli gegnum veraldarvefinn (td. Háskólinn á Bifröst), en einnig eru til 

háskólar sem kenna alfarið á netinu (e.Online University), meðal annars í 

Bandaríkjunum. Nokkur söfn hafa einnig brugðist við þessari þróun með margvirkum 

heimasíðum og bjóða upp á sjónræna leiðsögn (td. Louvre, vefsíða) á tölvuskjánum 

(e.Virtual tours) til að kynnast safneigninni og einstaka sýningarsölum. 

Hönnunarsafnið hefur ekki, svo heitið geti, brugðist við þessari þróun, en gæti það 

með endurbættri heimasíðu, með bættum upplýsingum og markvissri myndbirtingu um 

safneignina og sýningar þess. Þannig mundi það gefa fleirum en gestum innan veggja 

safnsins kost á að njóta sýninganna, safneignarinnar og viðburða þess, ásamt því að 

draga til sín áhugasama netnotendur.  

Þekking, fræðsla og afþreying eru aðgengilegar öllum víðast hvar í heiminum gegnum 

netið og eru tónlist og bækur þegar útgefin og aðgengileg í rafrænu formi sem einfalt 

er að hlaða niður og njóta þegar hentar. Flestir eru þó efins um að bókin í prentuðu 

formi, að tónlist á hljómdiskum eða „lifandi” tónlistarflutningur muni líða undir lok við 

aukið aðgengi á veraldarvefnum og virðist sem höfundar, útgefendur og markaðurinn 

hafi brugðist við breyttri stöðu í ljósi tækninnar. Líklegt má telja að söfnin lifi enn um 

ókomna tíð og því má ætla að menn vilji njóta verkanna í rými safnsins sem og 

tónlistar í tónleikasal eða lesturs af prentaðri bók.  

Niðurstöður úr könnun Ágústs Einarssonar (efni úr fyrirlestrum í Háskólanum á Bifröst, 

2009) á heimsóknum gesta á söfn á árunum 2004 og 2006 gefa til kynna að svo sé, 
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en eins og myndin sýnir má sjá að gestafjöldi safna hér á landi er meira en tvöfaldur á 

við hin Norðurlöndin. 

 

 Mynd 2: Aðsókn á söfn á Norðurlöndunum 2004 og 2006 

Almenn menningarneysla á Íslandi er einnig með miklum ágætum á heimsvísu, þar 

með sala á bókum og í samanburði milli Norðurlandanna kemur fram að Íslendingar 

sækja menningarstofnanir og listviðburði að jafnaði um það bil tvisvar sinnum oftar en 

almennur borgari hinna Norðurlandanna. Kannanir á Bretlandi (Hooper-Greenhill, ritst. 

1994, bls 5) gefa til kynna að 40% fullorðinna Breta heimsæki söfn að minnsta kosti 

einu sinni á ári, önnur 40% sjaldan og 20% nánast aldrei. Samkvæmt íslensku 

menningarvoginni (skýrsla Félagsvísindastofnun HÍ, 2010), sem er könnun á 

menningarneyslu Íslendinga, kemur fram að konur fara að jafnaði oftar á söfn en 

karlar, eða 61%, og þeir gestir sem sækja söfnin eru að meirihluta með framhalds- 

eða háskólanám eða 60-68% og merkjanlegur meirihluti er á aldrinum 50 ára og eldri 

eða um 60%.  

1.3. Breytt staða safna     

Almenningssöfn eins og við þekkjum nú eru tiltölulega ungar stofnanir, einungis fárra 

alda gamlar og urðu til í Evrópu á 17 öld. Elstu heimildir (Grunnatriði safnastarfs, 

1998, bls.6) um notkun hugtaksins „safn“ (e. museum) í merkingunni safnastofnun er 

að finna frá árinu 1682, þar sem lýst er einkasafni aðalsmanns en það var gefið 

Oxford háskóla. Ein af fyrstu almennu safnastofnununum er Louvre safnið í París 

(vefsíða skoðuð 03.2011) sem stofnað var og opnað almenningi í kjölfar frönsku 
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byltingarinnar árið 1793 og Musée des Arts Décoratifs sem er sá hluti safnsins sem 

helgaður er húsmunum og listhandverki, og er þannig formóðir hönnunarsafna 

nútímans.  

Á 18 öld verða töluverð straumhvörf á sviði lista þegar listastofnanir og söfn voru 

opnuð almenningi helguð annarri list en þeirri sem var til staðar í kirkjum og af 

trúarlegum toga. Það er þó ekki fyrr en í upphafi 19 aldar sem konum almennt er 

veittur aðgangur að söfnunum (Bennett, Tony,1995, bls.29) en fram til þess höfðu þær 

aðeins getað sótt söfn í fylgd karlmanna, sem sýnir straumhvörf í viðhorfum til kvenna. 

Söfnin höfðu fram til þessa nánast eingöngu verið opin borgurum efri stétta og aðals, 

þessi menningarrými voru því lokuð konum og hinum almenna borgara og gátu því 

söfn þess tíma varla fallið undir skilgreiningu Habermas um almannarými (e.public 

sphere). En með þeirri vakningu sem varð þegar söfn urðu aðgengileg almenningi og 

fara að gegna hlutverki menntastofnana (Magnús Gestsson, 2003) eða frá tíma 

upplýsingarstefnunnar, verða söfnin nokkurskonar virki módernismans og 

hugmyndafræði upplýsingarinnar, þegar evrópskir heimspekingar á borð við Kant og 

Rousseau lögðu hornsteinana að vitsmunastefnu módernismans. Sú hugmyndafræði 

að söfnunum beri að uppfræða borgarana um fagrar listir og muni þannig gera líf 

þeirra háleitara, hefur því verið eitt helsta markmið safna allt frá árdögum 

safnavakningarinnar. Með tilvísun í kenningar Bourdeu (Bourdeu, 2007, bls.23) um 

Habitus breyttist samfélagsleg staða kvenna og hins óbreytta almúga við tilurð 

safnanna og opnun þeirra fyrir hinum almenna borgara á 19. öld. Sem gerði þeim kleift 

að skapa sér nýja stöðu, menningarstatus, í samtíma sínum með kynnum af fögrum 

listum og nýjum menningarheimum. Söfnin hafa þannig sterka sögulega tengingu, þau 

koma fram á tímum upplýsingarstefnunnar og eru því óskilgetin börn hennar og 

frönsku byltingarinnar og má því segja að þau hafa ákveðið lýðræðislegt inntak. 

Breytt staða nútímasafna er Peter Vergo (Vergo, Peter, bls.41-44) hugleikið og hann 

bendir meðal annars á að samtímasöfnin séu orðin eins konar samkomustaðir og 

markaðstorg nýrrar aldar sem hafi tekið við af kirkjuferðum hins almenna borgara fyrri 

tíma. Fjölbreytilegt framboð menningarafþreyingar safnanna segir hann að sé stór 

þáttur í markaðssetningu og ímyndarsköpun þeirra, ekki síst ætlað að draga að sér 
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fjölbreyttan hóp fólks sem eyðir deginum eða hluta hans við margvíslega upplifun 

innan safnveggjanna. Í söfnunum eru rekin veitingahús og safnabúðir, fjölbreyttar 

uppákomur eru skipulagðar fyrir mun breiðari hóp fólks en hina menntuðu eða 

fyrirfram áhugasömu safngesti. Í ljósi þessa er bent á að söfnin hafi leitað leiða á 

síðustu árum til að uppfylla þarfir safngesta fyrir afþreyingu og að þau keppi við 

„Kringlur” samtímans sem tóku við af kirkju og markaðsferðum stórs hluta fólks við að 

uppfylla félagslegar þarfir, þar með þörfina til að sýna sig og sjá aðra. 

Menn þurfa að geta gefið sér góðan tíma (Falk og Dierking, 1992, bls.13.) þegar safna 

er vitjað, aðgengi þarf að vera þægilegt. En þess ber að geta að flest söfn hér á landi 

krefjast aðgangseyris, sem er breyting frá síðustu árum þegar aðgangur var flestum 

fjölskyldum og einstaklingum með lægri tekjur ókeypis. Nú getur verið erfitt að velja 

safnaheimsóknir sem hluta af menningarupplifun og samveru fjölskyldunnar. 

Gjaldtakan er því bæði félags- og menningarlega stýrandi. Ástæður fyrir vali manna að 

fara á söfn geta verið margskonar en flestir safngestir vænta þar ákveðinnar 

upplifunnar og eftivæntingar. Því valda fyrirfram gefnar upplýsingar, meðal annars 

umtal eða almenn, eða sértæk þekking á safninu eða sýningum þess, sem einnig 

mótar afstöðu þeirra til safnsins og hvernig þeir ræða síðan um upplifunina. 

Heimsóknir á safn er félagsleg athöfn (sama bók, bls. 5-6) þau eru fræðslustofnanir 

sem veita andlega og félagslega upplifun. Þau hafa persónulegt samhengi (e. physical 

context) í leit að upplifun innan áhugasviðs einstaklinganna, félagslegt samhengi (e. 

social context) sem leitar samneytis og upplifunar með öðrum og líkamlegt samhengi 

(e. physical context) líkamlega nærveru við safngripina, uppsetningu þeirra eða rými 

safnsins, bygginguna. Val á einu safni umfram annað getur haft áhrif á upplifun 

heimsóknarinnar. 

1.4. Eðli og hlutverk safna 

Safnafræði er tiltölulega ný fræðigrein, en nú þegar er talað um „nýja“ safnafræði sem 

fjallar um aðferðir safna frekar en tilgang þeirra. Peter Vergo (Vergo, Peter, ritstj. 

1989, bls. 3-5) hefur skilgreint söfn menningarpólitísk og bendir á að hlutverk þeirra sé 

meira en að safna munum eða listaverkum, miðla þeim til safngesta á sýningum og 
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fræða þá um eðli þeirra, sögu eða tilurð. Eðli safna er bæði hugmynda- og 

fagurfræðilega pólitískt og birtist meðal annars þegar verk eru valin til eignar safnsins, 

hvort sem er við móttöku eða innkaup verka og valinn er einn hugverkahöfundur 

umfram annan eða ákvörðun er tekin við val á tímabili, list eða menningarstefnu. Hið 

pólitíska inntak, bendir hann á, kemur einnig fram í vali sýningarstjóra á verkum til 

sýninga og framsetningu þeirra innan sýningarinnar, þar sem skapast samspil og 

samtal á milli verkanna. Í því felst „ritstýrð” frásögn þar sem samhengi verkanna kann 

að segja ólíkar sögur eftir framsetningu þeirra í rýminu, en birtist einnig í þeim ritaða 

texta sem fylgir sýningunni. Vergo bendir á að við val muna á sýningar safna hafi 

hlutir, munir og verk verið tekin út úr upphaflegu umhverfi sínu, sett í nýtt samhengi, 

nýtt umhverfi og uppsetningu sem sýningin í safninu gefur því. Verk sem komin eru á 

safn, á safnasýningu, fá gjarnan yfirbragð kyrrstöðu, stöðnunar og öryggis, eru „sett á 

stall” og verða upphafin, þar með eru þau í samtali eða frásögn í nýju samhengi. 

Hér á landi gætti einnig umræðu um að söfnin væru stöðnuð og íhaldssöm og Magnús 

Gestsson (blaðagrein, 08.03. 2003) bendir á að þótt söfn væru opin þeim sem vildu 

koma væri lítið gert fyrir þá sem legðu leið sína þangað enda fólk ekki vant því að söfn 

bjóði upp á sérstaka þjónustu við safngesti. „Oftast höfðu svo sýningargripirnir verið í 

sömu sýningarskápunum svo lengi sem elstu menn mundu og litlar sem engar tilraunir 

verið gerðar til að skapa þeim nýtt samhengi eða ögra viðteknum hugmyndum”. Þessi 

fullyrðing lýsir eflaust viðhorfum margra til safna almennt, en á þó líklega frekar við um 

muna- og minjasöfn en myndlistarsöfn. Myndlistasöfnin eru almennt dýnamískari og 

hafa átt hægara um vik að breyta sýningum sínum, meðan minjasöfnin hafa verið föst 

í því að varðveita hluti frekar en að fræða safngesti, nema að því marki sem 

söguskoðun sjálfstæðisbaráttunnar er haldið fram. Oddný Eir Ævarsdóttir (blaðagrein, 

22.09.2007) horfir einnig gagnrýnum augum á stöðu safnanna og bendir á þörfina fyrir 

fræðilegri úttekt í samanburði við þá þróun sem átt hefur sér stað innan 

menningarsamfélagsins: 

Miðlun menningararfsins er orðin að opinberu slagorði og styrkir veittir til 

nýstárlegrar miðlunar. En samt er sem söfnin standi í stað, eins og það eigi sér 
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stað útþensla safnavettvangsins án þess að endurskoðun á honum eigi sér 

stað jafnhliða.  

Á ofanverðri 20. öldinni í kjölfar póstmódernismans, hefur menntunarhlutverk 

safnanna breyst útfrá sjónarhorni menningarinnar (e.cultural perspective). Þróun á 

fræðsluhlutverki safnanna (Hooper-Greenhill, Eilean, ritst. 1994, bls. 4) hefur leitt til 

nauðsynjar á fræðilegri greiningu sambærilegri við þróun gagnrýnininnar kennslufræði 

(e.critical pedagogy) innan skóla og menntastofnanna. Gagnrýnin safnfræðsla þarf að 

leita fjölbreyttra leiða til að ná fram menntunarmarkmiðum sínum sem einnig er þáttur í 

að lýðræðisvæða söfnin.  

Harpa Þórsdóttir forstöðumaður Hönnunarsafnsins (viðmælandi, viðauki 2.2) hefur 

einnig skoðun á upphafinni mynd safnanna og stöðu þeirra sem hluti af menntakerfi 

samtímans þegar hún segir:  

Söfn geta verið mjög gildishlaðin fyrirbæri í hugum margra. Ég nefni gamlar 

mýtur um „rykfallna gripi“, um „ósnertanleika gripanna og upphafningu þeirra“ 

þegar þeir eru komnir á safn og þar fram eftir götunum. Slíkar hugsanir geta 

gert það að verkum að margir sjá ekki söfn fyrir sér sem menntastofnanir eins 

og nútímasafnmaðurinn gerir. [...] Ég held að hönnunarsöfn séu vel til þess 

fallin að útrýma þessum fordómum eða gildishlaðna mati á starfsemi safna 

almennt. Fólk skilur hönnun og hinn almenni gestur á hönnunarsöfnum þarf 

ekki að setja sig í neinar stellingar gagnvart hönnun, hún er svo stór hluti af 

umhverfi okkar.  

Í ljósi aukinnar alþjóðavæðingar (e.globalisation) síðustu missera hefur sú áhersla 

sem lögð er á mikilvægi menningararfsins og hins þjóðlega verið áberandi. Merki um 

markaðsvæðingar menningararfsins má sjá víða, meðal annars í hönnun og 

munagerð með „þjóðlega“ frásögn eða tilvísun. Á sama tíma hafa söfn breytt áherslum 

sínum í átt til sérhæfingar, tekið fyrir ákveðna listgrein eða menningarkima. 

Hönnunarsafn Íslands er dæmi um slíkt, en það leggur áherslu á að safna íslenskri 

hönnun frá aldamótunum 1900, Tónlistarsafn Íslands og Galdrasafnið eru dæmi um 

nokkur önnur sérhæfð söfn. En eðli safna hefur fylgt þeirri þróun sem átt hefur sér 
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stað innan samfélagsins, meðal annars markaðslega, og uppbygging hönnunarsafna 

fellur vel inn í þá mynd. Harpa Þórsdóttir bendir á að „hönnun er allt í kringum okkur 

og hluti daglegs lífs“. Hönnunarsöfnin ættu því að vera vel til þess fallin að vera opin, 

fylgja tíðaranda og alþjóðastraumum í viðhorfum og stefnum, ekki síður en einhæfum 

viðhorfum þjóðernishyggju og upphafningar. 

1.5. Staða safna á Íslandi í dag 

Eins og fram kemur í orðinu „safn“ er það safn muna, listaverka eða hluta sem hafa 

þýðingu í listrænum skilningi, eða í ljósi mennta og menningar. Söfn á Íslandi starfa 

eftir safnalögum nr.106 frá árinu 2001 og samkvæmt 4.grein þeirra laga er safn 

skilgreint svo:  

Safn er samkvæmt lögum þessum stofnun, opin almenningi, sem hefur það 

hlutverk að safna heimildum um manninn, sögu hans, umhverfi og náttúru 

landsins, standa vörð um þær, rannsaka, miðla upplýsingum og hafa þær til 

sýnis, svo þær megi nýtast til rannsókna, fræðslu og skemmtunar. 

Hönnunarsafn Íslands er ábyrgðarsafn á sviði hönnunar samkvæmt skilgreiningu 

Mennta og menningarmálaráðuneytisins. Í 4. grein frumvarps til nýrra safnalaga frá 

2008 segir: „Ábyrgðarsafn er viðurkennt safn sem menntamálaráðherra hefur að 

fenginni tillögu Minja- og safnastofnunar Íslands falið að bera ábyrgð á ákveðnum 

þáttum safnastarfs á tilteknu sviði eða landsvæði”. skilgreining ICOM (Grunnatriði 

safnastarfs, bls.9) segir: 

Safn er varanleg stofnun, opin almenningi sem ekki er rekin í hagnaðarskyni 

heldur í þágu þjóðfélagsins og framþróunar, stofnun sem safnar áþreifanlegum 

heimildum um manninn og umhverfi hans, verndar þær, rannsakar þær, miðlar 

upplýsingum um þær og hefur þær til sýnis, svo þær megi nýtast til rannsókna, 

fræðslu og skemmtunar. 

Þessum tveimur skilgreiningum ber saman og þær eru samhljóma um hlutverk safna, 

sem er ekki síst félagslegt og liður í menningaruppeldi almennings. Að söfnin skuli 

annast fræðslu og skemmtun, svarar að nokkru vangaveltum um að söfnin hafi 



 
  
 

20 

hneigst til dægurmenningar. Ein regla ICOM, þar sem tekið er fram að safn skuli ekki 

vera rekið í hagnaðarskyni, er áhugaverð í ljósi þess hversu fjársvelt söfnin eru að 

jafnaði, sem af þeim sökum gerir að þau þurfa að biðla til kostunaraðila. 

Ríkisendurskoðun gerði skýrslu fyrir Alþingi sem gefin var út í maí árið 2009 og 

samkvæmt niðurstöðu hennar (7.liður) störfuðu á landinu öllu um 60 fullburða lista-, 

náttúru- og menningarminjasöfn, auk rúmlega 200 safnvísa, setra og sýninga á sama 

sviði. Fram kemur í niðurstöðunni að á meðan söfnum og sýningarstöðum hefur 

fjölgað verulega hér á landi á síðustu árum hefur fækkun átt sér stað á 

Norðurlöndunum þar sem þróunin hefur verið sú að lítil og meðalstór söfn hafa 

sameinast. Þar hefur reynslan orðið sú að með sameiningu safna hafi orðið til 

fjárhagslega og faglega öflugri stofnanir. Ríkisendurskoðun kemst að sömu niðurstöðu 

um framkvæmd hér á landi og leggur til í ábendingum til Alþingis að stefna skuli að 

öflugri og hagkvæmari rekstrareiningum, að fækka söfnum með sameiningu og 

samvinnu skyldra stofnana sem starfa á sama landsvæði. Þar segir að hvetja skuli slík 

söfn til að efla samvinnu og stuðla að aukinni verkaskiptingu þeirra á milli. 

Hönnunarsafn Íslands er samkvæmt skrá Safnráðs Íslands frá 2003 á Minjasvæði 2 

og fellur undir greininguna „Söfn, safnvísar/setur og önnur safnastarfsemi á Íslandi”. 

Samkvæmt  þeirri greiningu eru samtals 185 stofnanir á landinu skráðar innan þessa 

liðs og 45 á minjasvæði 1 og 2.  

Með tilliti til ábendinga Ríkisendurskoðunar um fækkun safna, sameiningar og 

samvinnu milli þeirra, þarf að líta til þess hvaða söfn eru sambærileg 

Hönnunarsafninu, eða gætu hugsanlega fallið að rekstri og safnastefnu þess. 

Hönnunarsafn Íslands er hið eina sinnar tegundar á landinu og safnar nútímahönnun, 

en minja- eða atvinnuháttasöfn geta skarast með safngripum sem tengjast handverki, 

iðnaði eða tækni. Hönnun skarast einnig á við myndlist og aðrar sjónlistir, svo 

samvinna á milli slíkra safna gæti einnig virst ákjósanleg sem og samvinna muna og 

minjasafna við Hönnunarsafnið, en tæplega samruni vegna sérstöðu safnsins. 

Samkvæmt 5.grein safnalaga eru höfuðsöfnin þrjú, Þjóðminjasafnið, Listasafn Íslands 

og Náttúruminjasafn Íslands, þau eru í eigu og rekin af íslenska ríkinu og um þau fjalla 
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sérstök lög. Þau skulu vera miðstöðvar safnastarfsemi hvert á sínu sviði, þannig sé 

Listasafn Íslands höfuðsafn á sviði myndlistar, Náttúruminjasafn á sviði náttúrufræða 

og Þjóðminjasafn á sviði þjóðminjavörslu. Höfuðsöfn skulu vera öðrum söfnum til 

ráðgjafar og stuðla að samvinnu og samræmingu safnastefnu hvert á sínu sviði, eftirlit 

með þeim fellur undir Menntamálaráðuneytið. Höðuðsöfnin fá fjárveitingu af A grein 

fjárlaga ríkisins til rekstursins meðan önnur söfn fá fjárveitingu samkvæmt 

fjárlagaliðum þeirra eða samnings við ráðuneytið, en einnig eftir svokallaðri 

„þingmannaleið” (Rakel Halldórsdóttir, óskráð viðtal, 03.2011) það eru fjárveitingar af 

fjárlagalið þingmanna sem þeir hafa til úthlutunar innan sveitarfélags síns. 

Safnaráð hafði rétt rúmar 79 milljónir til úthlutunar árið 2011 (lækkun milli ára nam um 

5,5 milljónum) og rúmar 80 milljónir voru til ráðstöfunar vegna samninga safna við 

ráðuneytið. Safnaráð hefur lagt til að ráðið sjái alfarið um úthlutanir styrkja til allra 

safna, annarra en höfuðsafnanna, þar sem jafnaðarregla verði höfð að leiðarljósi í 

samræmi við menningarsamninga við sveitarfélögin. 

Safnalög hafa verið í endurskoðun um nokkurra ára bil (sama heimild) og hafa enn 

ekki verið tekin fyrir á Alþingi (í júlí 2011), þó til hafi staðið að þau tækju gildi í maí árið 

2010. Í stefnumótun stjórnar Hönnunarsafns Íslands fyrir 2010–2014 segir í 2.grein:   

Stjórninni voru kynnt drög að nýju frumvarpi til safnalaga haustið 2008, þar eru 

enn höfuðsöfnin þrjú ásamt flokki viðurkenndra safna og flokkur ábyrgðar safna 

sem leiða má líkur á að Hönnunarsafnið falli undir, þar sem það er eina safn 

sinnar tegundar á landinu.  

Hönnunarsafn Íslands fellur undir almenn safnalög, lög frá alþingi sem tóku gildi árið 

2001 nr.106, safnið starfar eftir þeim lögum og samþykktum ICOM Alþjóðaráði safna, 

auk stofnsamningi Hönnunarsafnsins. Í 6. grein samnings frá 1 desember 2006 milli 

mennta og menningarálaráðuneytis og Garðabæjar segir:  

Fagleg starfsemi safnsins skal vera í samræmi við ákvæði ofangreindra 

safnalaga. Safnráð skal vera faglegur umsjónaraðili og gera ráðuneyti og 
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bæjarstjórn grein fyrir ef það telji að faglegri starfsemi sé áfátt eða brjóti í bága 

við ákvæði laganna. 

Samkvæmt safnalögum mun Hönnunarsafnið að öllum líkindum falla undir 

skilgreininguna um ábyrgðarsöfn og samkvæmt því er safninu falin ábyrð á 

safnasviðinu hönnun. Samkvæmt stofnsamningi við Menntamálráðuneytið frá 1998 

ber því að safna íslenskum hönnunargripum frá aldamótum 1900 en Þjóðminjasafnið 

skuli varðveita eldri gripi.  

1.6. Hönnun 

Hugtakið hönnun hefur mikið verið notað í daglegu máli síðustu árin og virðist vera 

það lausnarorð sem selja á íslenskan iðnað og handverk og er notað um nánast allt 

það sem getur fallið undir handgerða muni. „Hönnun er auðlind okkar til framtíðar“ 

sagði Halla Bogadóttir í blaðagrein (18.12.2008) og er sambærilegt því viðhorfi sem 

merkja má í umræðunni um skapandi greinar og vistvæna „stóriðju”. Umræða um 

ofnotkun orðsins hefur verið þó nokkur og gætir nokkurs misskilnings á innihaldi 

hugtaksins, þar sem bent er á að orðið hönnun sé notað um alla þá hluti sem 

handgerðir eru og framleiddir af hugmyndasmið verksins. Samkvæmt Orðabók 

Háskólans frá 1989 er orðið hönnun skilgreint sem: „Mótun eða skipulag hluta, 

mannvirkja eða umhverfis til framleiðslu eða byggingar þar sem sameinað er 

fagurfræðilegt og hagkvæmt gildi. Iðnhönnun er á sama hátt mótun hluta til 

fjöldaframleiðslu“. Þá er líka talað um hönnun sem það að skapa ákveðið útlit, lögun 

og eiginleika fyrir ákveðinn hlut, mannvirki eða umhverfi.  

Íslenska nýyrðið hönnun og að hanna er dregið af orðmyndinni hannarr  er 

merkir listfengur eða hagur. Það er einnig fornt dvergsheiti (dverghagur, 

völundur, handlaginn, laginn, smiður góður o.s.frv.). Það á að merkja það sama 

og enska orðið design sem er myndað af ítalska orðinu disegno, sem er frá 

endurreisnartímabilinu og var notað um uppdrátt, teikningu eða í raun um 

hugmyndina að baki ákveðnu verki.  
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Jóhannes B. Sigtryggsson hjá Stofnun Árna Magnússonar (óskráð tölvusamskipti, 

03.2011) segir að orðið „hönnun” sé myndað af sögninni „hanna” á sama hátt og 

„köllun” af sögninni „kalla”. Sögnin „hanna” er einnig nýyrði myndað með hliðsjón af 

forníslenska lýsingarorðinu „hannarr” sem merkir „listfengur, hagur”. Uppruni þess er 

óviss en það gæti verið skylt fornsænsku orðunum „hinna” sem merkir „ná” og „hanna” 

sem merkir „snerta við, meðhöndla” og á gotnesku „frahinþan” (grípa, handtaka). 

Orðið „hannyrð” er hugsanlega einnig af sömu rót (Ásgeir Blöndal Magnússon, 1989, 

bls. 306).  

Undir þessa skilgreiningu tekur Guðmundur Oddur Magnússon í blaðagrein, 

(01.02.2003) grafískur hönnuður og prófossor við Listaháskóla Íslands: 

Hönnun er hugmynd að hlut eða grip, forsögn fyrir hvernig skal framleiða hann 

en ekki framleiðsluhluturinn sjálfur. Það er heldur betur tímabært að staldra 

aðeins við og íhuga opinberlega merkingu orða og orðasambanda eins og 

listhönnun, hönnun og handverk, hönnun og verkfræði. Þetta er tímabært 

vegna ofnotkunar, misskilnings og misnotkunar orðsins og orðasambandanna, 

auk þess sem sífellt fleiri eru meðvitaðir um vaxandi þýðingu hönnunar fyrir 

samfélagið. 

Hönnunarsafnið hefur mikilvægu hlutverki að gegna við að skilgreina hvað hönnun er, 

í þröngri mynd ekki síður en almennri, sem kemur meðal annars fram í því hverju það 

safnar, þeim munum sem leitað er eftir eða tekið er við til varðveislu ekki síður en í því 

hvað safnið velur til sýninga. Í þessari skilgreiningu felst einnig grunnur að 

menntastefnu þess, þar sem hugtakanotkun er mikilvæg í uppfræðslu um muni 

safnsins, stefnur og strauma innan hönnunar og mikilvægi hennar í 

samfélagsumræðunni. 

 

Samantekt  

Til að afmarka og greina rannsóknarefnið er leitast við að skilja umfang og ramma 

viðfangsefnisins sem gert er með greiningu samkvæmt kenningagrunni og 
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hugtakanotkun. Grunnur íslenskra safna er skoðaður í lögum og samþykktum, sem 

gefur innsýn í núverandi stöðu Hönnunarsafnsins og möguleika þess. Skrifleg 

spurningakönnun var gerð til að kanna stöðu safnsins, sem lýsir afstöðu og 

væntingum svarenda til safnsins. Sú aðferð sem notuð var, skrifleg spurningakönnun, 

eykur áreiðanleikagildi könnunarinnar og gefur tilefni til að álykta að svör þáttakenda 

séu yfirvegaðri og hnitmiðaðri, að þau séu hreinskiptin og gagnrýnin, hvort heldur 

svörin eru nafngreind eða ónafngreind.  

Hugmyndir fræðimanna um stöðu safna nú og til framtíðar, bæði hin samfélagslega en 

ekki síður hugmyndafræðilega eru áhugaverðar í ljósi þess að hlutverk og eðli safna 

hefur breyst töluvert frá árdögum safnamenningarinnar. Frá þeim tíma þegar söfnin 

voru menningarlegur og kynbundinn vettvangur karla úr efri stéttum samfélagsins og 

alla tíð síðan hafa eðli og hlutverk safna verið mörgum fræðimönnum og 

áhugamönnum um safnmenningu umfjöllunarefni og vakið umræðu um stöðu þeirra í 

samtíma og framtíð. Í dag keppa söfn meðal annars við „Kringlur“ samtímans eða 

menningar- og afþreyingariðnaðinn um athygli fólks og þurfa að uppfylla kröfur um að 

vera menningarháskóli almennings og fræðimanna á sama tíma og þau takast á við 

breytta stöðu miðlunar á 21. öldinni.  

 

2. Menningarstefnur 

Á síðustu áratugum hefur áhersla verið lögð á stefnumótun í stjórnsýslu á sviði 

menningarmála og hafa sveitastjórnir víða um land markað sér menningarstefnu með 

opinberri forskrifaðri stefnulýsingu, sem gerð er aðgengileg almenningi á heimasíðum 

þeirra. Þessar menningarstefnur eru mismunandi nákvæmar í útlistunum á 

viðfangsefnum og/eða framkvæmdaráætlunum, en gefa innsýn í stefnu og áherslu 

sveitarfélagsins innan menningar og lista. Í menningarstefnu Árborgar (vefsíða, apríl 

2011) fyrir árin 2010-13 má lesa: 

Menning er hugarfar hvers samfélags sem birtist í tjáningu og starfsemi í 

margvíslegu formi. Menning nær því aðeins að þróast og vaxa að íbúum sé 
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gert sem auðveldast að njóta, taka þátt í eða upplifa þessa tjáningu og 

starfsemi.  

 Í menningarstefnu Borgarbyggðar (vefsíða, apríl 2011) frá árinu 2008 er talað um að 

„styrkja og efla menningarlega vitund íbúanna og þar með innviði samfélagsins” og 

áhersla er lögð á að menningarlíf sveitarfélagsins hafi jákvæð áhrif á íbúa þess og þar 

með alla þætti samfélagsins. Sveitarfélagið Skagafjörður (vefsíða, apríl 2011) vill með 

menningastefnu sinni frá árinu 2002 leggja grunn að auknu aðgengi að 

„menningarauðlindinnni“ og bæjaryfirvöld á Akureyri (vefsíða, apríl 2011) leggja 

áherslu í sinni menningarstefnu árið 2008 á að bærinn verði í fararbroddi í 

menningarframboði. Í menningarstefnu Garðabæjar (vefsíða, janúar 2011) frá 2005 er 

markmið bæjarins að marka hann sem hönnunarbæ og gera hann að miðstöð fyrir 

hönnun með lifandi hönnunarsafni, einnig að efla skilning, tengsl og samvinnu 

safnsins milli hönnuða og skóla. Garðabær gaf út vel skilgreinda menningarstefnu í 

myndskreyttum bæklingi þar sem markmiðin eru tilgreind og gerð grein fyrir 

mögulegum leiðum til að ná þeim markmiðum í nokkrum liðum (kafli 3.2.). Þessar 

menningarstefnur eru að mörgu leyti samhljóma, markmiðin háleit en almenn, með 

áherslu á mikilvægi menningar og lista fyrir íbúana og samfélagið í heild.  

2.1. Forskrifaðar og sjálfsprottnar menningarstefnur 

Henry Mintzberg talar um að stefnugerð (e. strategy) í stjórnsýslu menningarmála og 

menningarstefnugerð sé tvennskonar, forskrifuð eða sjálfsprottin, það er opinber 

stefnumótun sem vísa til þeirrar gerðar sem menningarstefna er útfærð á, eða hvernig 

hún kemur til framkvæmda.  
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Mynd 3. Forskrifuð stefna, formlegt ferli stefnumótunar við forskriftarmódelinu, Helgi Gíslason. 

Samkvæmt stefnugerð Mintzberg er forskrifuð stefna (e. deliberate strategy) fyrirfram 

ákvörðuð og skipulögð stjórnunarstefna og byggir gjarnan á hefðbundnum 

hugmyndum um markmið og leiðir. Forskrifuð stefna birtist gjarnan í lögum og 

reglugerðum sem lýsa oft almennum, jafnvel sjálfsögðum, en einnig háleitum og 

gildishlöðnum markmiðum. Ásamt því að slíkar stefnugerðir séu almennt orðaðar, 

byggja þær á hefðbundnum hugmyndum um að stjórnendur geti haft mótandi áhrif á 

framtíð stofnana. Forskrifuð stefna er gjarnan aðeins hluti áætlaðar stefnu þar sem 

sjálfsprottin stefna hefur áhrif á hina framkvæmdu stefnu samkvæmt Mintzberg. Í 
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formlegu mótunarferli slíkrar stefnu, samkvæmt líkani  sem Helgi Gestsson gerði árið 

2004, er gert ráð fyrir að taka þurfi tillit til umhverfis og þeirra auðlinda sem búið er við.  

Sjálfsprottin stefna er ekki forskrifuð, en bregst við (e. reactive) kviku umhverfi og er í 

stöðugu endurmati, hún byggir á snöggri svörun þar sem grasrótin er leiðandi afl. 

Menningarstefna er að flestu leyti þjónandi fyrir sveitarfélögin sem er í mun að þjóna 

og halda í íbúana, en sjálfsprottin stefna á auðveldara með að bregðast við óskum 

þeirra og svara utanaðkomandi „tilboðum” um listframboð. 

Menningarstefnur geta því verið hvort heldur forskrifaðar eða sjálfsprottnar þó 

algengast sé að framkvæmd stefna sé sambland af hvorutveggja (Haukur F. 

Hannesson, 2010) þar sem utanaðkomandi og ófyrirsjánlegar aðstæður hafa meðal 

annars áhrif á hvernig stefnan er framkvæmd, hvort heldur er innan stofnana eða 

sveitarfélaga. Haukur bendir á að við setningu menningarstefnu opinberra aðila séu 

nokkrar leiðir færar aðrar en að setja fram formlegt stefnumótunarplagg, það sé hægt 

með því að setja lög, eða vísa til laga, gera samninga og með ákvörðunum um að 

veita fjármagni til menningarmála. 

Garðabær hefur gefið út forskrifaða stefnumótun í menningarmálum sem meðal 

annars lýtur beint að stefnumótun fyrir Hönnunarsafnið og hlutverki þess í 

ímyndarsköpun bæjarins, en einnig að markvissri uppbyggingu hönnunar í bænum, án 

þess þó að skilgreina hvað felist í hugtakinu hönnun í þessu samhengi. Endurskoðun 

menningarstefnunnar hefur verið í undirbúningi (júlí 2011), sem samþykkt var árið 

2005 til þriggja ára og hefur verið unnið eftir henni þó brugðist hafi verið við ytri 

aðstæðum, þar með efnahagshruni sem hefur hægt á framkvæmd hennar.  

2.1.2.  Opinber menningarstefna 

Menningarstefna er sett af opinberum aðilum, ríki eða sveitarfélögum, og segir til um 

heildarstefnumótun í menningarmálum, en slík stefna er einnig til innan fyrirtækja og 

stofnana. Opinber menningarstefna er þjónandi þar sem hagsmunir og þarfir 

almennings eru í forgrunni (Bjarki Valtýsson, 2011) hún varðar einstaklinga og 

heildina, en ekki síður hagsmuni einstaklingsins í heildarmyndinni. Stjórnvöld hafa 
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ýmis tæki til að stýra menningunni hvort heldur sem um er að ræða einstaka viðburðir 

eða stofnanir hennar. Þekkt eru tilfelli óæskilegra afskipta stjórnvalda af verkum 

listamanna þar sem lagður var dómur á hvað væri góð menning og hvað ómenning. 

Hér á landi eru þekkt ýkt afskipti Jónasar frá Hriflu (Tilvitnun, Jónas 

Guðmundsson,1981) sem í ráðherratíð sinni varaði fólk við þeim listamönnum sem 

hann kallaði „klessumálara” og stillti opinberlega upp verkum þeirra 

framúrstefnulistinni til háðungar. „Það má Stalín eiga, að hann lét mála góðar myndir!“ 

er tilvitnun sem einnig er höfð eftir Jónasi.  

Ísland er aðili að og þátttakandi í margskonar alþjóðlegu samstarfi á 

menningarsviðinu, þar með talið Unesco, en samtökin hvetja meðal annars stjórnvöld 

til að setja sér stefnu til eflingar menningarinnar. Þau leggja sérstaka áherslu á 

styrkingu grasrótarstarfs vegna gildis þess í þróun samfélagsins og benda á helstu 

leiðir sem stjórnöld skuli hafa í huga til að ná því markmiði:  

1. Fjölbreytt menntun er lykilatriði þróunar og nýsköpunar.  

2. Örva sköpun og þáttöku þegnanna í menningu sem og í skapandi   
atvinnugreinum.  

3. Efla menningariðnaðinn og varðveita menningararfinn.  

4. Auka fjölbreytni og samstarf milli menningarsamfélaga.  

5. Setja mannauð og fjármagn í menningu.  

Regla hæfilegrar fjarlægðar (e.Arm´s length principle) er hugtak sem varð til í 

Bretlandi árið 1946 við stofnun Arts Council of Great Britain (Haukur F. Hannesson, 

2009, fyrirlestrar, Háskólinn á Bifröst) og vísar í þá grunnhugmynd að stjórnmálamenn 

skuli ekki hafa afskipti af notkun eða úthlutun fjárveitinga til menningarmála, eða 

stofnunum tengdum menningu og listum. Samkvæmt menningarstefnulíkani 

Chartrands (hér að neðan) er velgjörðarmódelið það stefnulíkan þar sem regla 

hæfilegrar fjarlægðar er hvað skýrust notuð, ásamt arkitektamódelinu. Framkvæmd 

stefna í menningarmálum á Íslandi fellur undir þau líkön og hafa ráðuneyti og 

stjórnvöld að jafnaði verið fjarri beinni úthlutun eða notkun þess fjár sem veitt er til 

menningarinnar og þar með safnanna. 
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2.1.3.  Menningarstefnulíkan Chartrands 

Harry Hillman Chartrand fjallar um menningarmál útfrá aðferðafræði hagfræðinnar og 

ásamt Nancy Mc Caughey setti hann fram líkan til að skilgreina stefnu stjórnvalda í 

ljósi fjármögnunar þeirra til lista. Stefnulíkanið  er fræðilegt líkan, eða módel 

(Chartrand og McCaughey,1989), sem lýsir tengslum opinbers valds og fjármagns til 

menningar þar sem gerð er samanburðargreining á menningarstefnu ólíkra landa. 

Slíkt líkan má nota við könnun á starfsemi stofnana og aðkomu opinberra aðila að 

rekstir þeirra, þar sem fjármagn það sem rennur til þeirra skiptir miklu í rekstri og 

afkomu menningarstofnananna, svo sem safna. Aðkoma ríkisvaldsins, hins opinbera, 

er mjög mismunandi eftir menningarsamfélögum og ekki sjálfgefið að bera þau 

saman, en gert er kleift með menningarstefnulíkaninu (sama grein, bls 1) sem skipt er 

niður í fjóra flokka sem nefnast: 

The Facilitator eða miðlaramódelið, vísar til þess fyrirkomulags þegar 
ríkisvaldið veitir litla sem enga styrki til menningar og listastarfsemi sem studd 
er af kostunaraðilum.  

The Patron eða velgjörðamódelið vísar til fyrirkomulags þar sem ríkisvaldið 
leggur listráðum til fjármuni og deila þau framlögum til einstakra verkefna og 
listamanna, fremur en til stofnana.  

The Architect arkitektamódelið vísar til þeirrar formmótunar eða byggingar sem 
er á hendi ríkisvaldsins og ákvarðanir um menningarstefnu eru teknar af 
stjórnvöldum.  

The Engineer verkfræðimódelið er pólitískast þessara módela sem krefst hlýðni 
við stjórnskipanir um hvað skuli kallast list eða menning.  

Þessi skipting Chartrand og McCaughey frá árinu 1989 (bls.6– 7) vísar frekar til 

hneigðar en að hægt sé að fella þær nákvæmlega að ákveðnu landi eða stjórnskipan. 

Þó má bera þessi módel við stjórnarfyrirkomulag vissra ríkja og kemst 

arkitektamódelið næst því að lýsa fyrirkomulaginu á Norðurlöndunum. Þar eru 

fjárveitingar ríkisins til menningarmála ákveðin á fjárlögum ríkisins og veitt til stofnana 

eða ráða sem sjá um dreifingu fjármunanna án beinna afskipra yfirvaldsins. 

Velgjörðamódelið má sjá meðal annars í Bretlandi. Verkfræðimódelið einkennist af 

miklum afskiptum ríkisins af menningunni eins og sjá mátti í Ráðstjórnarríkjunum og 
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Kína, en Miðlaramódelið fellur að þeirri stefnu sem viðhöfð er í Bandaríkjunum, hvetur 

til kostunar, en fyrirtæki fá í staðinn skattaívilnanir frá ríkisvaldinu. 

2.1.4. Menntastefna 

Flest söfn leitast við að standa undir hlutverki sínu sem menntastofnanir með sérstöku 

fræðsluefni og safnakennslu, en í lögum og stefnulýsingum íslenskra safna sem og 

safna erlendis (kafli 4) er fræðsluhlutverk þeirra leiðandi þáttur safnastsarfsins. 

Fjölþætt fræðsla er starfsemi safna mikilvæg og þau verða að leita margbreytilegra 

leiða til að uppfylla þetta mikilvæga hlutverk í starfseminni, ekki síst vegna 

fjölbreytilegs hóps safnagesta, þar með talið nemanda, erlenda gesta eða 

minnihlutahópa. 

Í Vegvísi Sameinuðu Þjóðanna frá 2006 (Vegvísir, bls.3) um listfræðslu segir: 

Alþjóðlegar yfirlýsingar og samningar miða að því að tryggja öllum, börnum 

jafnt sem fullorðnum, rétt til menntunar og tækifæri sem tryggja þroska og fulla 

þátttöku í menningu og listalífi. Þessi réttur grundvallast á því áliti að listfræðsla 

sé mikilvæg og skuli hafa miðlæga og skyldubundna stöðu í menntakerfum 

allra landa.  

Jafnframt er fjallað um að tengja saman listir, kennslu og samfélag. Þar er fjallað um 

lífsgæði listanna, að nauðsynlegt sé að gera listum og skapandi greinum hærra undir 

höfði af meiri áherslu en áður hefur verið gert og rök sett fram um mikilvægi listfræðslu 

í grunn og framhaldsskólum. Lögð er áhersla á að listir séu mannréttindi og að 

listmenntun sé lykillinn að friði meðal manna hvar sem er í heiminum. Vegvísirinn er 

alþjóðleg sýn og ný hugmyndafræði og segir þar að í gegnum listir megi bæta 

menningarsamskipti, efla náungakærleik og væntumþykju og á þann hátt auka lífskjör 

þegnanna. Í honum er mikilvægi listanna í hagkerfinu viðurkennt og þáttur þeirra í 

framtíðinni innan skapandi greina og hlutverk þeirra í atvinnuháttabyltingu 21. aldar, 

sem samræmist niðurstöðum rannsókna um hagræn áhrif skapandi greina hér á landi. 

Hann vísar einnig til mikilvægis menntunarhlutverks safnanna og þátt þeirra í sköpun 

menningargæða samfélagsins. 
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2.1.5. Menningarvirði 

Menningarvirði er hugtak sem notað er innan menningarhagfræðinnar og með því 

leitast menn við að virðismeta menninguna og menningarframboðið sem til staðar er í 

samfélaginu. Ágúst Einarsson segir að skilgreina megi menninguna sem 

almannagæði, (Ágúst Einarsson, 2004, bls.12) það eru þau gæði sem til staðar eru í 

samfélaginu og standa öllum til boða (e. public goods), menning er opinber og telst því 

til almannagæða. Menntun fellur til slíkra gæða, en einnig rekstur opinberra 

menningarstofnana svo sem Sinfóníuhljómsveitarinnar, Þjóðleikhússins, eða 

safnanna, þar með talið Hönnunarsafnsins og þótt hver einstaklingur sæki ekki alla 

viðburði þessara stofnana hefur starfsemi þeirra áhrif á lífsgæði innan samfélagsins. 

Þó erfitt sé að mæla eða verðmeta vellíðan þegnanna, eru hagræn áhrif 

menningingarinnar mælanleg og hafa augljós jákvæð áhrif í hagkerfinu. 

Erfitt getur reynst að gera virðismat á listum því þær fela í sér meira en hina 

fjárhagslegu hlið eingöngu sem mikilvægt er að hafa í huga þegar mat er lagt á 

safnastarf almennt. Derrick Chong (Chong, 2002, bls 64-65) nefnir að þó sýningar eða 

listviðburðir standi ekki undir fjárhagslegum kostnaði gætu list- og menningarviðburðir 

haft veruleg áhrif á njótendur þeirra, menninguna almennt og samfélagið í heild sinni. 

Hann bendir á að listin og menningin geti haft pólitískt gildi, eins og Vergo nefnir, en 

það hafi meðal annars á tímum kalda stríðsins verið mikilvægt tæki í utanríkispólitík 

Bandaríkjanna (e. foreign policy) og sé því eðlilegt að horfa til virðismats listanna jafnt 

frá félagslegu sem og menningarlegu sjónarhorni. Hafi ákvörðunin um staðsetningu 

Hönnunarsafnsins í Garðabæ verið tekin af póltískum ástæðum (kafli 3.1.1.) má segja 

að menningarvirði og forsendur fyrir auknum lífsgæðum innan bæjarins hafi eflst með 

þeim gjörningi. Það hefur haft menningarlegt gildi fyrir bæinn og gefur þar með safninu 

pólitískt vægi sem meginstoðar í mótun menningarímyndar hönnunarbæjarins.  

Virðismat menningar og lista er huglægara en á vöru eða þjónustu (Throsby, David, 

2001, bls.28) en má þó greina í nokkra þætti sem kalla má menningarvirðisauka og 

samkvæmt skilgreiningu Thorsby eru flokkarnir þessir:  
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1. Fagurfræðilegt virði vísar til þess þegar tengja má menningarvirði hinu 
fagurfræðilega viðmiði.  

2.  Andlegt virði, eða trúarlegt, lýtur að inntaki verka eða aðtburðar sem 
hefur andlega eða trúarlega tilvísun.  

3. Þjóðfélagslegt virði eru þau menningarverðmæti sem efla þjóðfélagið á 
einn eða annan hátt, eru oft hluti sjálfsímyndar þjóðar. 

4. Sögulegt virði tengist sögunni, eykur verðmæti verka sem tengjast 
upprunanum og eflir skilning okkar á sameiginlegum arfi.  

5. Táknrænt virði eru afurðir menningarinnar sem tengjast okkur á 
táknrænan hátt.  

6. Uppruna virði sem vísar meðal annars til þess að uppruna verka sé 
hægt að rekja og eykur það virði þeirra. 

Þessi virðisgreining fellur vel að virðismati á söfnum og safneignum, sem mikilvægt er 

að meta í ljósi þessarar greiningar. Gildi er annað hugtak um virði (Ágúst Einarsson, 

bls.17) meðan erfitt getur verið að meta alla þætti hins hagræna virðis menningarinnar 

er gildi hennar í samfélaginu af flestum talið ótvírætt. Virði innan menningarinnar er oft 

fagurfræðilegt eða huglægt, menning og listir hafa virði í sjálfu sér, en til að meta hið 

hagræna virði má nota viðhorfsgreiningar, innihaldsgreiningar og sérfræðigreiningar til 

að ná fram nákvæmari lýsingu. Með könnun opinberra gagna, meðal annars frá 

Hagstofu Íslands og sambærilegum stofnunum erlendis, eru fundnar leiðir til að finna 

hagrænt virði menningarinnar. Þau talnagögn sem koma fram í opinberum gögnum, 

og tekin eru inn í útreikninga um landsframleiðslu, má bera saman við sambærileg 

þætti á milli landa. Ágúst Einarsson rökstyður að hagræn áhrif menningar og hinna 

skapandi greina hafi marktæk áhrif á landsframleiðsluna og afli þjóðarbúinu hærri 

tekna en landbúnaður eða álframleiðsla. Samanburður á menningarneyslu á Íslandi 

og á Norðurlöndunum er einnig áhugaverður þar sem fram kemur að þáttaka 

Íslendinga í menningar- og listviðburðum almennt er töluvert meiri en á hinum 

Norðurlöndunum (sjá mynd 1, kafli 1.2.) og sama á við um önnur vestræn lönd. 

Samkvæmt niðurstöðu skýrslu um kortlagningu hagrænna áhrifa skapandi greina sem 

kynnt var 5. maí 2011, eru athuganir og rannsóknir Ágústs frá 2004 staðfestar, en þar 

koma fram ótvíræð hagræn áhrif þeirra á þjóðarbúið: 
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Skapandi greinar veltu 189 milljörðum árið 2009. Útflutningstekjur skapandi 

greina voru um 24 milljarðar árið 2009 eða um 3% af heildarútflutningstekjum 

þjóðarinnar. Velta skapandi greina hefur haldist nokkuð stöðug þrátt fyrir 

efnahagslega lægð í öðrum atvinnugreinum og ársverkum hefur fjölgað. 

Rannsóknin leiðir í ljós ótvíræðan hagrænan ávinning  skapandi greina og 

undirstrikar þá auðlind sem fólgin er í menningar- og listtengdri starfsemi. Með 

því að kortleggja hagrænan ávinning er ekki verið að kasta rýrð á hið 

óáþreifanlega gildi menningar og lista, sem aldrei verður metið til fjár, heldur er 

verið að leiða fram í dagsljósið áður ókannaða stoð undir atvinnulíf þjóðarinnar. 

Með því að marka bæinn sem hönnunarbæ og efla hönnun og skapandi greinar innan 

bæjarfélagsins má álykta að Garðabær sé að leggja grunn að styrkara og fjölbreyttara 

efnahagslífi innan bæjarins, en einnig samfélagsins í heild sinni. Ávinningur skapandi 

greina er samkvæmt þessum rannsóknum ótvíræður, bæði efnahagslegur og 

menningarlegur, og á eftir að eflast í framtíðinni svo vitnað sé í ummæli um 

atvinnuháttabyltingu þessarar aldar. Ef menningarneysla á Íslandi verður áfram eins 

og hún hefur þróast á síðustu árum má telja að safnið dragi til sín fjölda gesta og að 

öðrum viðburðum tengdum því. Þar með eflist menningarvirði bæjarins í gegnum þann 

auð sem í starfsemi safnsins felst. 

Franski heimspekingurinn Bourdieu (Bourdieu, 2007, bls.33) fjallar um félagslega hlið 

menningarauðsins, „Til er hagkerfi menningargæða, en þetta hagkerfi lýtur sínum 

eigin lögmálum“ og hann vill greina á milli fjögurra gerða auðmagns sem hann nefnir:  

  Efnahagslegur auður (e.economic capital): fjármagn, eignir.  

   Félagslegur auður (e.social capital): sambönd, tengsl, kunningsskapur. 

   Menningarauður (e.cultural capital): Þekking, hæfni, menntun.  

   Táknrænn auður (e.symbolic capital): Frægð, virðing, virðingartitlar.  

Hann bendir á að að gerðir þessar tengist og menningarauður felist í þeim tækifærum 

sem fyrir hendi eru og veiti aðgang að tilteknum störfum eða stöðum innan 

samfélagsins. Félagslegur auður veitir meðal annars aðgang að félagslegum 

tækifærum og upplýsingum. Habitus, eða formgerð, má sjá fyrir sér sem rými þar sem 

menningarauðurinn, menningaruppfræðslan geti veitt fólki möguleika á að breyta 
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þjóðfélagsstöðu sinni. Söfnin hafa mikilvægu hlutverki að gegna í þeirri mynd, en 

ICOM greinir einnig menningarlegt og efnahagslegt hlutverk þeirra sem mikilvægan 

þátt í samfélagsmótuninni.2 

 

Söfn leggja af mörkum mikilvægan skerf til félags og menningarmála á þeim 

svæðum sem þau starfa á [...] þau styðja menntastofnanir [...] og bæta lífsgildi 

fólks og geta gegnt lykilhlutverki í eflingu samkenndar á svæðinu. 

Samkvæmt skilgreiningu ICOM (Grunnatriði safnastarfs, bls.10) er ávinningi af 

starfsemi safna lýst útfrá þremur sjónarhornum, það er félagslegum og 

menningarlegum ávinningi, efnahagslegum og byggðapólitískum ávinningi. Þar er 

vísað til þess arðs sem safnastofnanirnar leggja til samfélagsins sem þau starfa í og 

mikilvægt sé að skilgreina þennan ávinning en það eykur gildi safnastofnunarinnar 

sjálfrar, einnig gagnvart opinberum aðilum og almennum notendum hennar. Út frá 

þessum skilgreiningum er ávinningur Garðabæjar af veru Hönnunarsafnsins í 

bæjarfélaginu ótvíræður, bæði innan þess og gagnvart opinberum aðilum. Í safninu 

má segja að liggi táknrænn auður fyrir bæinn. Ásamt því að í safninu felist virðing og 

vegsauki bæjarins, svo vísað sé til hugmynda Bourdieu, auk þess sem það eflir 

menningarrými þegnanna sem fyrir hendi er. En skilgreining ICOM hér að ofan fellur 

vel að greiningu Bourdieu um ávinning umhverfisins af stofnun eins og safni, bæði frá 

félagslegu og menningarlegu sjónarhorni eða í ljósi almannagæða. 

 

Samantekt 

Til að kanna stöðu stofnana eins og Hönnunarsafns Íslands skiptir máli að skoða þá 

stefnu sem bæjarfélagið hefur mótað sér í menningarmálum og bera saman við 

módelin sem sett hafa verið fram til slíks samanburðar. Unesco lagði til að sveitarfélög 

settu sér markmið til eflingar samfélagsins, meðal annars með því að móta 

menningarstefnu, en mörg sveitarfélög hér á landi hafa með forskrifuðu stefnuskjali 

                                            
2
  ICOM, International Council of Museums er alþjóðaráð safna.stofnað 1956 í París, landsdeild er starfandi á 

Íslandi, stofnuð 1985.  
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markað slíka stefnu. Talað er um forskrifaðar eða sjálfsprottnar stefnulýsingar, en 

framkvæmd er þó oftar sambland af hvorutveggja, því þar sem opinber 

menningarstefna er þjónandi þarf hún að geta brugðist við umhverfi sínu. Garðabær 

hefur sett sér forskrifaða stefnulýsingu í menningarmálum og með henni markað 

bæinn sem hönnunarbæ og Hönnunarsafnið sem ásýnd þeirrar stefnu, en það 

undirstrikar ótvírætt menningarvirði safnsins í samfélaginu. Menning telst til 

almannagæða, stendur öllum til boða og hefur bein áhrif á lífskjör og vellíðan 

þegnanna sem og hagkerfi þjóðarinnar, en hefur einnig gildi í sjálfu sér. 

Menningarauður er hugtak sem mikilvægt er að skoða í tengslum við söfn í ljósi þess 

hversu stór þáttur hann er í hagrænu tilliti ekki síður en samfélagslegu, þar sem benda 

má á að menningin móti ásýnd samfélagsins og það er samhljóma markmiðum 

Garðabæjar um Hönnunarsafnið.  

Staða og áhrif stofnana eins og safna, sem leggja af mörkum mikilvægan 

menningarskerf til þeirra svæða sem þau starfa á, er áhugaverð í ljósi hins 

samfélagslegslega og hagræna gildis þeirra. Söfn hafa ótvírætt gildi innan 

samfélagsins, hagrænt fyrir þjóðfélagið og félagslega fyrir þegnana, en eru ekki síður 

mikilvæg í ásýnd bæjarfélagsins. Með menningarstefnu geta sveitarfélög skapað 

menningarauð með því að leggja áherslu á fræðslu, skapað tækifæri til að njóta 

menningar og þar með möguleika þegnanna til að breyta menningarstöðu sinni, svo 

vitnað sé til hugmynda Bourdieu um Habitus. 

 

  Mynd 4. Merki Hönnunarsafns Íslands 

3. Hönnunarsafn Íslands 

Töluverður aðdragandi var að stofnun Hönnunarsafns Íslands sem átti upptök sín í 

umræðu innan samtaka hönnuða og listiðnaðarfólks en þau vildu efla almenna vitund 
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um gott listhandverk og hönnun, en grunnur þeirrar vitundar verður til með félaginu 

Listiðn (Skýrsla um hönnunarmál, 2007, bls.16) sem var stofnað til að stuðla að 

eflingu list og iðngreina, handverks og hönnunar. Lúðvíg Guðmundsson stofnaði 

félagið um 1950 og starfaði það undir hans stjórn um nokkurra ára skeið, hann var 

einnig stofnandi (Bragi Ásgeirsson, blaðagrein, 22.05.1999), og fyrsti skólastjóri 

Handíða og myndlistaskóla Íslands árið 1939, sem síðar varð Myndlista og 

handíðaskóli Íslands. Hann fékk á upphafsárum skólans Kurt Zier til liðs við sig, sem 

flutti með sér anda menntastefnu Bauhaus skólans um góða alhliða menntun í 

myndmennt og listhandverki.  

Hörður Ágústsson myndlistamaður og arkitekt varð einnig skólastjóri sama skóla og 

endurreisti Listiðn um 1970 og var formaður þess um tíma. Var félaginu ætlað að vera 

samnefnari hinna mörgu greina listhandverks og hönnunar (Skýrsla um hönnunarmál, 

2007, bls.16,31) en félaginu reyndist örðugt að halda uppi stöðugu starfi. Stefán 

Snæbjörnsson, innanhúsarkitekt og síðar deildarsérfræðingur í 

Menntamálaráðuneytinu, var einnig formaður Listiðnar um tíma og síðar einn helsti 

hvatamaður að stofnun Form Ísland árið 1985. Það var stofnað af fagfélögum 

hönnuða og áhugamanna um hönnun, en áherslur félagsins breyttust árið 1995 og 

varð það þá að fagfélagi menntaðra hönnuða. Form Ísland var síðar lagt niður í eigin 

nafni og fluttust fagfélög hönnuða undir starfsemi Hönnunarmiðstöðvar (e.Design 

Center) árið 2008. Í Skýrslu um hönnunarmál (bls.59) nefnir Stefán Snæbjörnsson að 

bæði Hönnunarsafn Íslands og Hönnunarmiðstöðin séu tilkomin að frumkvæði Form 

Ísland og þeirrar umræðu sem hönnuðir sjálfir stofnuðu til og héldu vakandi. 

Sameiginlegur rekstur þessara stofnana var til umræðu um tíma en ekki varð úr þeirri 

framkvæmd, enda gegna þær ólíkum hlutverkum. Samkvæmt heimasíðu 

Hönnunarmiðstöðvar Íslands (skoðað 05.2011) er hún kynningar- og 

upplýsingamiðstöð fyrir íslenska hönnun á Íslandi og erlendis. Meginhlutverk 

Hönnunarmiðstöðvar er að efla skilning þjóðarinnar á mikilvægi hönnunar fyrir 

samfélagið og íslenskt efnahagslíf og benda á þá miklu verðmætasköpun fyrir 

þjóðfélagið allt sem falist getur í íslenskri hönnun .  
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3.1. Forsaga safnsins 

Stefán Snæbjörnsson (viðmælandi, viðauki 2.5.) var mikill áhugamaður um stofnun 

hönnunarsafns á Íslandi frá fyrstu tíð og átti sæti í undirbúningsnefnd að stofnun þess 

og síðar í stjórn safnisins. Væntingar hönnuða voru miklar frá upphafi um stefnu 

safnsins og stjórnun og um aðdraganda að stofnun þess sagði Stefán:  

Það var lengi von hönnuða að koma mætti á laggir hönnunarsafni með svipuðu 

sniði og þekkist í flestum löndum, að minnsta kosti á vestari helmingi 

jarðarkringlunnar og þá kannski horft frekar til Norðurlandanna en annað. Það 

skyldi safna munum og heimildum um vel hannaðar nytjavörur íslenskar og 

erlendar eftir aldamótin 1900, skrásetja sögu þessara muna eftir þvi sem hægt 

væri og efna til sýninga á þeim eftir því sem færi gæfist til. Eins og annarstaðar 

yrði þetta virkt sem hluti af menntunarferli tengt skólakerfi og einnig forvitnilegur 

fróðleikur fyrir almenning.  

Stefnt var að því, eða vonir manna stóðu til þess, að koma mætti á fót 

sjálfstæðu safni er annaðist söfnun og kynningu á velhönnuðum munum, hvort 

sem um listiðnað eða iðnhönnun væri að ræða. Gert var ráð fyrir því að stjórn 

sem að 3/5 hlutum væri skipuð fagtengdum aðilum færi með stjórn safnsins en 

forstöðumaður ásamt starfsmanni annaðist daglegan rekstur í byrjun. Þetta 

tókst nokkurnveginn fyrstu árin en síðan tóku hlutir á sig breytta mynd, sem 

ekki verður kommenterað á hér. 

Form Ísland (ársskýrsla 1999) stóð að stofnun umræðuhóps árið 1992 sem hafði að 

megin markmiði að skoða möguleika á því að stofna Hönnunarsafn sem safna skyldi 

íslenskum listiðnaði og hönnun. Umræðuhópurinn samanstóð af fulltrúa félagsins 

ásamt aðilum frá Menntamálaráðuneytinu, Listasafni Íslands, Þjóðminjasafninu og 

Reykjavíkurborg. Haldnir voru fundir fram á mitt ár 1994 og var niðurstaða 

umræðuhópsins samhljóða um að stofna skyldi safn sem “tæki til iðnhönnunar, 

listhönnunar og listiðnaðar og starfaði með svipuðu sniði og sambærileg söfn á þessu 

sviði erlendis”.  
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Seinnihluta árs 1995 var niðurstöðum hópsins komið til þáverandi ráðherra 

menntamála, Björns Bjarnasonar, og í framhaldi þess skipaði hann nefnd sem skyldi 

koma fram með tillögur um stofnun listiðnaðar- og hönnunarsafns (Hönnunarsafn Ísl. 

greinargerð 2003). Nefndinni var ætlað að gera tillögur um hvernig best væri að hrinda 

hugmyndinni um hönnunarsafn í framkvæmd og skipulegur undirbúningur hófst með 

formlegum hætti í febrúar árið1996. Í nefndinni voru fulltrúar frá Form Ísland, Listasafni 

Íslands, Samtökum Iðnaðarins, Þjóðminjasafni Íslands, Reykjavíkurborg og 

Menntamálaráðuneytinu. Nefndin skilaði greinagerð í mars 1997 og var samhljóða 

niðurstöðu umræðuhóps hönnuða nokkrum árum áður, um mikilvægi þess að koma á 

fót hönnunarsafni. Menntamálaráðuneytið hafði greinargerðina til umfjöllunar um skeið 

og gerði síðar samkomulag við Garðabæ árið 1998 um stofnun hönnunarsafns. 

Við opnun fyrstu sýningar safnsins árið 1999, og formlega stofnun þess, sagði 

þáverandi menntamálaráðherra: “Stofnun Hönnunarsafns Íslands verður ekki fagnað 

án þess að minnst sé á hlut hönnuðanna sjálfra, sem starfa innan vébanda 

samtakanna Form Ísland. Þeir hafa fylgt málinu eftir af þrautseigju. Án frumkvæðis 

þeirra og hvatningar stæðum við líklega ekki hér á þessari stundu”. Formlegur 

stofndagur Hönnunarsafnsins var 30. október 1999 (Björn Bjarnason, vefsíða) og var 

gerð grein fyrir þessari dagsetningu í opnunarræðunni. 

Nefndin, sem vann að gerð tillagna um hönnunarsafnið nefndi, að opinber 

stofndagur þess yrði 30. október, á fæðingardegi Matthíasar Þórðarsonar 

þjóðminjavarðar, sem varð einna fyrstur Íslendinga til að vekja athygli á 

nauðsyn þess að safna góðu íslensku listhandverki og nytjalist. Matthías 

markaði Þjóðminjasafni Íslands þá stefnu að sinna varðveislu muna af þessu 

tagi. Þess vegna skiptir aðild safnsins og þjóðminjaráðs að hönnunarsafni 

miklu, einkum þegar starfssvið hins nýja safns er mótað og hlutverk þess 

skilgreint með hliðsjón af hinni almennu starfsemi Þjóðminjasafns.  

Í aðdraganda þess að safninu var komið á fót var mikið fjallað um staðsetningu þess, 

Ásrún Kristjánsdóttir var á þeim tíma formaður Form Íslands og sat auk þess í 

menningarmálanefnd Reykjavíkurborgar (óskráð viðtal 03.2011) og sagði að 
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félagsmenn og stjórn Form Íslands hefðu lagt mikla áherslu á að safninu yrði komið 

fyrir í miðbæ Reykjavíkur. Í þeirri umræðu var einnig íhugað að safnið og 

hönnunarmiðstöð (e. Design Center) væru rekin saman, eða samhliða í sama 

húsnæði. Kom meðal annars núverandi húsnæði Borgarbóksafnsins í Grófinni til álita 

ásamt Hafnarhúsinu, sem verið var að móta og var lagt undir Listasafn Reykjavíkur, 

en einnig Morgunblaðshúsið í Aðalstræti sem þá stóð nánast autt.  

Í svari Ásrúnar Kristjánsdóttur kemur einnig fram að þrátt fyrir góð viðbrögð Ingibjargar 

Sólrúnar Gísladóttur þáverandi borgarstjóra og menningarmálaráðs borgarinnar, hafi 

Reykjavíkurborg að lokum sýnt lítinn skilning á málinu og hafnað þáttöku í verkefninu. 

Í framhaldi þessa kom boð frá bæjarstjórn Garðabæjar um að taka við safninu og á 

sameiginlegum fundi með bæjarstjóra og stjórn félagsins lagði hann fram að bærinn 

mundi byggja yfir safnið á „fallegum stað“. Nokkuð sem enn hefur ekki orðið að 

veruleika, þó hönnunarsamkeppni um slíka byggingu á miðbæjarreit Garðabæjar hafi 

farið fram. 

3.1.1. Af hverju Garðabær?  

Þetta er spurning sem kom hvað oftast upp í umræðunni um staðsetningu safnsins, en 

eins og Ásrún Kristjánsdóttir (viðmælandi, viðauki 2.6.) nefnir þá hafi Form Ísland þótt 

boð Garðabæjar fýsilegur kostur þar sem Reykjavíkurborg hafi ekki sýnt málinu 

nægilegan áhuga. “Eftir á að hyggja sé ég að sennilega hefur allt þetta ferli og þróunin 

verið hápólitísk. Við hönnuðirnir vorum þó allsendis grunlaus um slíkt á þessum tíma” 

segir hún í tengslum við þá ákvörðun sem tekin var um endanlega staðsetningu 

safnsins í Garðabæ.   

Aðalsteinn Ingólfsson listfræðingur einn nefndarmanna um stofnun safnsins og 

fyrrverandi forstöðumaður þess, nefnir að nefndin hafi ekki gert tillögur um 

staðsetningu safnsins í áliti sínu, sú ákvörðun var tilkynnt árið 1999.  

Látið var að því liggja að ástæðan væri sérstakur áhugi Garðbæinga á því að 

eignast safn sem gegndi því hlutverki að skapa fyrrum „svefnbæ“ 

menningarlegan prófíl. 
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Aðalsteinn nefnir einnig (viðauki 2.3.) að önnur útgáfa á staðsetningarákvörðuninni 

hafi verið pólitísk og tengst því að þáverandi menntamálaráðherra Birni Bjarnasyni hafi 

ekki hugnast að safnið færi til Reykjavíkur sem stjórnað var af flokkspólitískum 

andstæðingum. Af þeirri ástæðu hafi verið leitað til nágrannasveitarfélaganna „en 

Garðbæingar hefðu viljað „liðsinna“ Birni með því að taka frá honum þennan kaleik” 

segir Aðalsteinn að hafi verið orðrómur sem heyrst hafi þegar í ljós kom “að leggja 

þyrfti Hönnunarsafni til talsverða peninga, að minnsta kosti að mati Garðbæinga”. 

Af samsetningu nefndarinnar um stofnun safnsins má draga þá ályktun að lagt hafi 

verið upp með að safnið skildi staðsett í Reykjavík, samanber fulltrúa borgarinnar í 

nefndinni, og ákvörðun komið fram seinna um að safninu skyldi ætlaður heimabær í 

Garðabæ. Af svari Ásrúnar hér að framan má ráða að ekki hafi verið nægilegur áhugi 

hjá yfirstjórn Reykjavíkurborgar að taka við safninu, en bæjarstjórn Garðabæjar lýsti 

sig fúsa til að byggja safn i bænum og um þann þátt sagði Aðalsteinn Ingólfsson þann 

12.júní 2005 í viðtali við Morgunblaðið:  

Út af fyrir sig sá ég ekki neina meinbugi á því að staðsetja Hönnunarsafn 

Íslands í Garðabæ. Ef skoðaðar eru vegalengdir á Reykjavíkursvæðinu kemur í 

ljós að Garðabær er akkúrat á þessu svæði miðju og allar samgöngur greiðar, 

til og frá bænum.  

Ákvörðunin um staðsetningu safnsins hefur verið þó nokkurt ágreiningsefni eins og 

fram kemur í meðfylgjandi viðtölum við hönnuði (kafli 5. viðauki 2.1.). Þar er vísað til 

þess að „staðsetningin þótti slæm í „svefnbæ” sem ekki hafði einu sinni 

miðbæjarkjarna” og að „Staðsetning flest allra hönnunarsafni í heiminum er í miðborg 

höfuðborga, Hönnunarsafn Íslands er staðsett í svefnbæ utan höfuðborgarinnar og þar 

af leiðandi ekki á réttum stað”. Þó það sé ekki einhlítt þá er sú skoðun viðmælanda að 

safninu hefði verið betur borgið í miðbæjarmenningunni en utan hennar, að “það sé 

miður að safnið skuli ekki vera í miðbæ Reykjavíkur og að húsnæðið skipti minna máli 

en staðsetningin“. En úr því að safninu er komið fyrir í Garðabæ þá sé staðsetning 

þess innan sveitarfélagsins mikilvæg og bent á (kafli 5.1) að ef staðsetning safns í 

nágrannabæ eða hverfi utan miðborgar gangi upp: 
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Þá þarf byggingin og nánasta umhverfi hennar að bjóða upp á sterka upplifun, 

spennandi arkitektúr í samspili við náttúru, eins og raunin er til dæmis í 

Louisiana og Ordrupgaarden í Danmörku, Sigurjónssafn eða Gljúfrasteinn í 

Mosfellsbæ. Þetta er hægt í Garðabæ ef hönnunarsafni er valinn staður til 

dæmis í eða við Gálgahraun eða Arnarvog og þar byggð spennandi bygging 

... byggingin og umgjörð safnsins ætti að bjóða upp á sterka „upplifun” á 

arkitektúr, sem nýta má til almenningsfræðslu og þannig útvíkkað hlutverk 

safnsins.  

Aðalsteinn viðraði í fyrrgreindri blaðagrein nokkrar hugmyndir um staðsetningu 

nýbyggingar fyrir safnið og benti meðal annars á opið svæði við Arnarnesvoginn þar 

sem safnið mundi njóta sín vel í alfaraleið við Hafnarfjarðarveginn. Einnig að 

ákjósanleg staðsetning gæti verið í hraunjaðri Gálgahrauns út við voginn við 

Sjálandshverfið eða sunnanvið íþróttasvæðið við Hraunholtslækinn. Hann nefnir að 

allar þessar staðsetningar hafi margt til síns ágætis og með góðri hönnun gæti safnið 

orðið sem táknmynd Garðabæjar, sjálfstæð eining sem nyti sín vel í fallegu 

náttúrulegu umhverfi. Sá kostur að setja Hönnunarsafnið í fyrirhugaðan 

miðbæjarkjarna sé ekki áhugaverður, þó þar ættu heima aðrar menningarstofnanir og 

einn viðmælanda, hönnuður, er sammála þessari skoðun Aðalsteins. 

Ég hef miklar efasemdir um núverandi hugmyndir um að nota safnið sem tæki 

til að bjarga misheppnuðum miðbæjarkjarna. Sama hvernig byggingin verður á 

þeim stað, hún mun aldrei ná því aðdráttarafli sem til þarf.  

Samkeppni um hönnun nýbyggingar fyrir safnið fór fram árið 2008 (Ársskýrsla, 

Hönnunarsafn Íslands, 2008). Skóflustunga var tekin að nýjum miðbæ Garðabæjar við 

Garðatorg það sama ár þar sem fyrirhugaðri nýbyggingu var ætlað að rísa árið 2010, 

en framkvæmdum var frestað um óákveðinn tíma sama haust vegna 

efnahagshrunsins. Síðan þá hefur sýningaraðstaða safnsins batnað til muna frá því 

sem var fyrstu árin, úr einum litlum sal á Garðatorgi 7 í annað bráðabirgðahúsnæði 

þar sem áður var verslun Hagkaupa við Garðatorg 1 og var fyrsta sýning safnsins í því 

húsnæði opnuð í maílok árið 2010.  
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3.2. Hönnunarbærinn  

Bæjarstjórn Garðabæjar gaf út stefnumótun í menningarmálum í október árið 2005, 

hún var til þriggja ára og var áætlað að endurskoðun hennar færi fram árlega. Ný 

stefna hefur ekki verið sett fram og er því enn unnið eftir þeirri samþykkt, eftir því sem 

fram kom í óskráðu viðtali (mars, 2011) við Huldu Hauksdóttur upplýsingafulltrúa 

Garðabæjar. Í menningarstefnunni er lögð áhersla á „að íbúar hafi greiðan aðgang að 

menningu og upplýsingum um menningarviðburði og eflingu barna og ungmenna í list 

og menningarstarfi innan bæjarfélagsins”. Eitt helsta áhersluatriði stefnunnar sem lítur 

að beinni ímyndarsköpun bæjarins er: 

Að marka Garðabæ sérstöðu sem hönnunarbæ þar sem starfsemi 

Hönnunarsafns Íslands skuli efld.  

Um markmið menningarstefnunnar á sviði hönnunar segir: 

 Að bærinn verði miðstöð fyrir hönnun með lifandi hönnunarsafni sem viðhaldi 

sögu og framtíðarsýn.  

Það verður gert með því að: 

 Byggja hönnunarsafn sem tengist margvíslegri menningarstarfsemi 

 Leggja áherslu á hönnun í skólastarfi 

Með þessari stefnulýsingu markar bærinn sér sérstöðu á Íslandi sem getur dugað til 

að breyta ásýnd hans í lifandi bæ sem dragi að sér skapandi einstaklinga og frjósama 

atvinnustarfsemi. Sá efniviður sem finnst í safni eins og Hönnunarsafninu auk vilja 

bæjarstjórnarinnar sem fram í kemur í stefnulýsingunni hefur dugað víða erlendis til að 

breyta menningarstöðu samfélagsins. Í Hönnunarsafninu búa miklir möguleikar til að 

vinna að þeirri ímyndarsköpun sem bærinn þarf og er gífurlega mikilvægur þáttur í því 

að það takist. Dæmi eru um að ekki hafi þurft mikið meira til en raunverulegan áhuga 

og markmið í upphafi til að skapa ímynd menningarbæjar. Dæmi um slíkan viðsnúning 

eru þekkt hér á landi, sem og erlendis, um bæi sem höfðu ímynd kyrrstöðu og deyfðar, 

en með stefnumótun var listum, skapandi greinum og menningarstofnunum gert fært 



 
  
 

43 

að dafna og vaxa. Þeir urðu menningarbæir, eða í þessu tilfelli hönnunarbær og styðja 

framsettar hugmyndir Unesco um skapandi borgir og bæi. 

Um markmið Hönnunarsafnsins segir:  

 Að Hönnunarsafn Íslands verði áfram í Garðabæ og bænum sköpuð sérstaða í 

þeim efnum. Hönnunarsafnið skal varðveita muni sem varpa ljósi á sögu 

hönnunar og listiðnaðar á Íslandi og í nágrannalöndunum. 

Það verði meðal annars gert með því að: 

 Skapa Hönnunarsafni Íslands viðunandi starfsaðstöðu, bæði er varðar rekstur 

og byggingu safnahúss. 

 Tryggja að fleiri aðilar vinni saman að því að efla starfsemi Hönnunarsafnsins í 

Garðabæ svo sem opinberar stofnanir og fyrirtæki 

 Hvertja til þess að skyld starfsemi á sviði hönnunar, svo sem nýstofnuð 

hönnunarstofa, starfi í tengslum við Hönnunarsafn Íslands til dæmis með því að 

samnýta byggingar. 

 Gera staðsetningu og byggingu Hönnunarsafns sýnilega og táknræna þar sem 

hlutverk og sérstaða safnsins er áréttuð í byggingastíl þess. 

 Leggj áherslu á kynningar- og fræðslustarfsemi Hönnunarsafnsinsins í 

samvinnu við sjónmennta- og hönnunardeildir framhaldsskóla og Listaháskóla 

Íslands. 

 Efla tengsl og samvinnu safnsins við erlend söfn, hönnuði og fræðimenn. 

 Efla og styrkja ímynd safnsins á alþjóðavísu. 

Samkvæmt þessum markmiðum má sjá að ætlun bæjarstjórnarinnar er að skapa 

ásýnd Garðabæjar sem hönnunarbæjar og er Hönnunarsafnið nokkurskonar flaggskip 

bæjarins á sviði hönnunar. Bærinn ætlar safninu metnaðarfull markmið með því að 

standa að sýningum, með söfnun hönnunar og listhandverks, safnið á að standa að 

samvinnu við skóla, hönnuði, fræðimenn og söfn erlendis. Þar kemur einnig fram að 

safninu er ætluð sýnileg og táknræn bygging staðsett “áfram” í Garðabæ með 

„alþjóðlega ímynd“.  
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Með þessari menningarstefnu sýndi bæjarstjórnin raunverulegan vilja til að marka 

Garðabæ sérstöðu meðal sveitarfélaga á Íslandi, en ekki síður innan hönnunarinnar 

og þar með hafi enn skýrar opnast sá “stefnugluggi” sem varð til við samning milli ríkis 

og bæjar um Hönnunarsafnið. John Kingdon (Kingdon, John, 2003) setti fram 

kenningu um þrjá þætti sem þurfi að vera til staðar til að skapa möguleika til 

frmkvæmda, það eru: verkefni, stjórnmál og stefnumótun. Þeir þurfi að renna saman 

og þá opnist stefnugluggi sem hann nefnir svo. Við greiningu samkvæmt kenningu 

Kingdons má segja að þættirnir þrír hafi verið til staðar og áttu sinn þátt í að gera 

Hönnunarsafnið að veruleika. Verkefnið var stofnun hönnunarsafns og síðar 

hönnunarbærinn, en í upphafi hafi stjórnmálalegi og stefnumótunar þátturinn verið vilji 

ríkisins til að koma að mótun hönnunarsafns og samningur ríkisins við bæjarstjórnina, 

síðar með samþykktri stefnugerð (kafli 2.1.) þar sem bærinn er markaður sem 

hönnunarbær.  

3.2.1.  Menning færð í svefnbæi  

Árið 2004 setti Unesco af stað verkefni sem nefnist Creative Cities Network, eða 

samstarfsvettvangur skapandi borga og bæja, en tilgangurinn er að hvetja yfirvöld 

sveitarfélaga til að móta sér stefnu til að stuðla að uppbyggingu menningarsamfélags 

og styðja við skapandi atvinnugreinar í byggðarlaginu, sem muni byggja upp og efla 

samkeppnisstöðu bæjanna í fjölþjóðlegu umhverfi. Bent er á að borga- og bæjastjórnir 

hafi sérstaka aðstöðu til að hafa áhrif á framgang skapandi greina innan sinna svæða 

og geti þannig stuðlað að fjölbreyttara viðskipta- og mannlífi. Í greinagerðinni með 

verkefninu er bent á að með því að laða til sín menningarstarfsemi, byggja upp 

skapandi atvinnugreinar og styðja við margskonar menningartengda starfsemi auki 

bæjarfélagið við aðra atvinnustarfsemi og stuðli þar með að fjölbreyttara mannlífi. 

 Með þessari áætlun hvetur Unesco borgir og bæi til að auka tengsl sín á milli og deila 

reynslu sinni, því þannig styrkist sjálfsmynd bæjanna og samfélagsvitund íbúanna. 

Þessu verkefni var ekki síður ætlað að auka lífsgæði samfélagsins, efla atvinnu, skapa 

ný störf og þar með hagsæld innan jaðarsvæða og bæja utan höfuðborganna. 

Miðaðist þetta einkum við svæði þar sem skilningur á mikilvægi menningar, lista og 
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hinna skapandi greina hefur fram til þessa verið vanmetinn í menningarlegu og 

hagrænu tilliti.  

Holsterbro er bær á Jótlandi, er dæmi um bæ sem fór þessa leið til að styrkja og efla 

menningarímynd sína með markaðri menningarpólitík á áttunda áratugnum. Hún fólst í 

því að styrkja þær menningarstofnanir sem fyrir voru í bænum (Skot-Hansen,1998) en 

ekki síður að setja á stofn nýjar. Með aðgerðum sínum varð líflítill brautarstöðvarbær 

(d.søvnig stationsby) að fyrirmynd annarra bæja í Danmörku sem menningarbær, þar 

sem menningin borgaði sig á endanum í blómstrandi viðskiptum ekki síður en í 

kröftugu menningarlífi. 

Í ljósi áætlunar Unesco og markmiða Garðabæjar má sjá að menningaráætlum 

bæjarins um ímynd hönnunarbæjar er virk, sem (kafli 5) eins og bæjarstjórinn sagði er 

„langhlaup“ og þarf tíma til að merkjanlegur árangur náist. Bæjarstjórnin hefur í sínum 

höndum að gera bæinn að skapandi menningar- og hönnunarbæ með því að styðja 

við þá starfsemi sem þegar er til staðar en einnig að vera opin fyrir nýjum tækifærum 

sem stutt gætu við markmið hennar. Ýmislegt er sambærilegt við upphaf Holsterbro 

sem menningarbæjar, en hann hefur síðustu þrjá áratugi stöðugt eflt stöðu sína sem 

skapandi bær, en það sem skilur þá að er að Garðabær byggðist ekki upp með 

miðbæjarkjarna og á því töluvert verkefni fyrir höndum. Auðlindin er fyrir hendi og 

markmið hafa verið sett sem gera möguleikana ljósari og með hugkvæmni í anda 

skapandi greina geta ótrúlegustu hlutir gerst eins og dæmi sanna. 

3.2.2. Menningarímynd borga og bæja 

Ímynd margra bæja og sveitarfélaga á Íslandi hefur breyst töluvert vegna tilkomu 

einstakra menningarviðburða, með stofnun safna og setra sem sett hafa verið á 

laggirnar á síðustu misserum. Með því hafa bæirnir skapað sér sérstöðu innan 

menningarlífs landsins, en ekki síður sem áfangastaðir sem laða til sín ferðamenn. 

Eflaust hafa ákvarðanir um framkvæmdir verið meðvitaðar enda í samræmi við 

hugmyndir um menningartengda ferðaþjónustu, en í mörgum tilfellum hefur ásýnd 

bæjanna gjörbreyst. Margskonar menningarviðburðirnir, meðal annars tónlistar-, 

kvikmynda- eða handverkshátíðir, hafa átt þátt i þeirri breytingu. Viðburðir sem hafa 
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verið atvinnuskapandi innan bæjarfélagsins með fjölda afleiddra starfa og þar með 

hækkuðu atvinnustigi, aukið lífsgæði samfélagsins og menningarstöðu þess. Má taka 

dæmi af Síldarminjasafninu á Siglufirði, þar sem bærinn hefur markað sér sérstöðu 

sem síldarbær, Vesturfarasetrið á Hofsósi eða Skrímslasetur Íslands á Bíldudal, sem 

og Hönnunarsafn Íslands í Garðabæ sem skilgreinir sig sem hönnunarbær. Þessi fáu 

dæmi af mörgum eru frá stöðum sem eru í útjaðri stærri bæja eða höfuðborgarinnar 

og hafa markað sér sérstöðu í safnaflórunni, en ekki síður meðal skapandi og 

menningalega öflugra bæja á Íslandi.  

Í greinagerðinni Auðlind til framtíðar sem Listaháskóli Íslands gaf út 2007 (bls.11) er 

fjallað um mikilvægi þess að borgir og bæir byggi upp sterka menningarímynd með því 

að laða til sín einstaklinga sem styrkja skapandi atvinnulíf. Þar er bent á að skapandi 

fólk, listamenn og hönnuðir, efli og byggi upp atvinnulíf og nýsköpun sem stuðli að 

fjölbreyttri menningarstarfsemi á ákveðnum svæðum og að auki fjölda annarra 

afleiddra starfa. Þessi umfjöllun fellur vel að leiðarstefi Unesco og má sjá í 

stefnumótun margra bæjarfélaga á Íslandi og er einnig leiðandi stef í menningarstefnu 

Garðabæjar. 

Skapandi greinar er íslensk þýðing á hugtakinu Creative industries og vísa til þeirra 

atvinnu eða iðngreina sem byggja á hefðbundnum listgreinum. Hugtakið Skapandi 

atvinnugreinar (Ágúst Einarsson, bls.11) gerir tilraun til að fastsetja hvaða greinar 

tengjast mannauði og nýsköpun. Rannsóknir á skapandi greinum miða ekki að því að 

réttlæta opinbera styrki til menningar, heldur hvetja til skoðunar skapandi greina á 

sama hátt og annarra atvinnugreina. Þó að skapandi greinar séu á vissan hátt ólíkar 

hefðbundnum atvinnugreinum eru þær engu að síður atvinnu- og tekjuskapandi, en 

undir þær flokkast söfn og menningarstofnanir auk listrænnar menningarlegrar 

sköpunar. 
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 Mynd 5. Hönnunarsafn Íslands, tillaga 2008 

3.3. Stjórnsýsla 

Í framhaldi af samþykkt menningarstefnu Garðabæjar frá árinu 2005 var farið í 

undirbúning að væntanlegri byggingu safnsins með samkeppni um nýbyggingu í 

miðbæ Garðabæjar. Samkvæmt þriggja ára áætlun fyrir árin 2008-2010 

(fjárhagsáætlun Gb, vefsíða skoðað jan./febr. 2011) voru á árinu 2009 áætlaðar 40 

milljónir króna til nýbyggingar Hönnunarsafnsins og á árinu 2010, þegar verkinu átti að 

ljúka, voru 85 milljónir króna áætlaðar til framkvæmdarinnar. Samkvæmt 

samstarfssamningi frá 2007 átti framlag Menntamálaráðuneytisins til 

byggingarframkvæmdanna vera jafnhátt framlagi bæjarfélagsins, eða samtals 125 

milljónir, Garðabær skyldi auk þess leggja safninu til lóðina. Í endurskoðaðri 

fjárhagsáætlun Garðabæjar frá árinu 2009 voru safninu aðeins ætlaðar 10 milljónir til 

rekstursins, meðan fyrri áætlun hafði gert ráð fyrir samtals 240 milljón króna framlagi 

til reksturs safnsins og byggingaframkvæmda á árunum 2009 og 2010. Framkvæmdir 

við nýbyggingu hófust ekki og hefur þeim verið frestað um ótilgreindan tíma vegna 

bankahruns og samdráttar í efnahagslífi samfélagsins sem því fylgdi.  

Samkvæmt væntingum bæjarfélagsins á þessum tíma var áætlað og reiknað með 

töluverðri fjölgun íbúa eða um 9.8% árið 2009 og 4.2% árið 2011, útreikningar byggja 

á fyrirhuguðum nýbyggingum íbúða í bæjarfélaginu. Í þriggja ára fjárhagsáætlun 

Garðabæjar fram til ársins 2013 er nýbygging Hönnunarsafnsins fallin úr 

fjárlagagerðinni og ekki gert ráð fyrir fjármagni til framkvæmda vegna 

nýbyggingarinnar, að minnsta kosti til ársins 2013. 

Samkvæmt fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2010 (vefsíða) voru 

Hönnunarsafninu áætlaðar rúmar 25 milljónir króna, en af því voru laun tæpar 7,4 
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milljónir króna og yfirvinna rúmar 2 milljónir. Samkvæmt fjárhagsáætluninni voru 

áætlaðar 250 þúsund krónur til kaupa á safngripum og 1.100 þúsund krónur til annarra 

vörukaupa. Það ár, 2010, var framlag ríkisins til safnsins 8.8 milljónir króna. 

Fjárhagsáætlun Garðabæjar fyrir árið 2011 gerir ráð fyrir hækkun til safnsins í rúmar 

30.6 milljónir króna, en framlag ríkisins er 7.8 milljónir, lækkun um eina milljón frá 

árinu áður.   

Launaliður safnsins af fjárhagsáætlun fyrir árið 2011 (Fjárhagsáætlun 2010, vefsíða) 

eru 10.175.906 kr og yfirvinna 2.929.904 kr. Til kaupa safngripa eru enn áætlaðar 250 

þúsund krónur og til annara vörukaupa 1.100 þúsund krónur, en engin hækkun er milli 

ára á þessum liðum. Ekki er að sjá af þessum gögnum að safninu sé ætlað að byggja 

upp safnkost sinn af neinum sýnilegum metnaði frekar en áður „enda hefur safnið frá 

upphafi þurft að standa að uppbyggingu safnkostsins á gjöfum og þar með að treysta 

á gjafmildi hönnuða og velunnara safnsins“ (Aðalsteinn Ingólfsson, óskráð viðtal 

02.2011).  

Á ofangreindri lýsingu á fjármálum safnsins má sjá að safnið hefur tæplega möguleika 

á að fullnægja sem skyldi hlutverki sínu sem leiðandi safn hönnunar samkvæmt 

stefnumótun safnsins frá 2010, þar sem það hefur enga peninga til innkaupa á 

safngripum. Til að svo verði þarf bærinn að tryggja því aukna fjármuni ef full alvara er í 

að gera safnið að flaggskipi menningarstefnu sinnar og ímynd bæjarins. Í ljósi 

niðurskurðar og efnahagsástands er ólíklegt að mikilla fjármuna sé að vænta frá 

kostunaraðilum á komandi tíð, eins og því er ætlað að leita eftir, og þarf safnið því að 

vera mjög útsjónarsamt í þeirri leit. 

Hönnunarsafn Íslands hefur samkvæmt samstarfssamningi frá árinu1998 og 2005, 

milli Garðabæjar og Menntamálaráðuneytisins,  fengið framlag frá ríkinu af fjárlögum 

(fjárlagaliður 02.919, 2011) og hefur það farið stöðugt minnkandi frá árinu 2009. Þá 

var framlag ríkisins 10,3 milljónir króna, á árinu 2010 var framlagið komið niður í 8,8 

milljónir, lækkun um 1,5 milljón, og árið 2011 fór upphæðin niður í 7,8 milljónir og 

hefur lækkunin milli þessara þriggja ára numið samtals 24%, það er lækkun áranna 

2010 til 2011 var 11,36% og milli fjárlagaáranna 2009 og 2010 var hún 14,56%.  
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Safneignin hefur verið byggð upp á gjöfum enda safnið allslaust þegar til þess var 

stofnað árið 1998. Til þessa hefur fé ekki verið ætlað til kaupa á safngripum sem er í 

sjálfu sér skýr stefnumörkun af hálfu bæjarstjórnarinnar. Ljóst er að safninu er ætlað 

að byggja safnkostinn áfram á gjöfum, enda kemur fram í viðtali við Gunnar Einarssn 

bæjarstjóra að „um leið og safnið eflist sjá menn aukinn áhuga á því að koma munum 

þar fyrir [...] að safnið sé það virkt og öflugt að menn sjái hag í því að koma með muni 

til safnsins“. Þetta viðhorf gefur tilefni til að ætla að bæjarstjórinn sé ekki mjög 

meðvitaður um söfnunarmarkmið safna á við Hönnunarsafnið, um að það sé annað og 

meira en viðtakandi og ekki gerandi aðili í sköpun og mótun safneignarinnar.   

Í fjárhagsáætlun safnsins til næstu ára eru nánast engir fjármunir ætlaðir til innkaupa 

(sjá hér að ofan) og um þetta atriði segir bæjarstjórinn (kafli 5.4.) að það sé „ekkert 

útilokað að menn setji í framtíðinni meiri fjármuni í þennan þátt ef það kemur í ljós að 

þetta er hamlandi fyrir vöxt safnsins“. En þetta viðhorf er mjög „reactivt“, sem er að 

bregðast við ef „aðgerðarleysið“ gengur ekki, en er ekki „aktívt“,  ekki gerandi eða 

skapandi. Afstaða sem má líta á sem menningarpólitíska af hálfu bæjarins og í 

nokkurri andstöðu við yfirlýsingar í menningarstefnu um mikilvægi safnsins í 

ímyndarsköpun bæjarins sem hönnunarbæjar. En bæjarstjórinn segir (kafli 5.4.) að 

hann eigi von á að „eftir því sem safnið fái meiri virðingu og stendur sig betur þá verði 

auðveldara að fá styrktaraðila til þess að efla safnið enn“.  

3.4. Staða Hönnunarsafnsins í dag 

Hönnunarsafn Íslands er rekið af Garðabæ samkvæmt samningi bæjarins við 

Menntamálaráðuneytið. Safnið er staðsett á Garðatorgi 1, þar sem áður var verslun 

Hagkaupa, í öðru bráðabirgðahúsnæði safnsins, en við flutninginn gjörbreyttist 

sýningaraðstaða safnsins til bóta. Fyrsta sýning safnsins í nýja húsnæðinu var opnuð 

27. maí 2010 og síðan hafa verið opnaðar þrjá sýningar til viðbótar (vefsíða, skoðað 

06.2011). Nýtt merki (lógó) safnsins var tekið í notkun við opnunina og verslun með 

íslenskri hönnun er rekin í anddyri þess.  

Harpa Þórsdóttir var ráðin forstöðumaður Hönnunarsafnsins af bæjarstjórn til fimm ára 

í maí 2008, í fundargerð bæjarstjórnar frá 13. maí 2008 kemur fram að ráðning Hörpu 
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hafi verið samþykkt af allri bæjarstjórninni enda hafi hún verið “hæfasti umsækjandinn 

til að gegna starfi forstöðumanns Hönnunarsafns Íslands og að leiða 

framtíðaruppbyggingu þess”.  

Í stefnumótun forstöðumanns (Harpa Þórsdóttir, 2009) um framtíðarsýn fyrir safnið í 

greinagerð frá 2009 segir:  

Hönnunarsafn Íslands stefni á að verða leiðandi stofnun á sínu sviði um 

íslenska hönnun og er þá ekki einungis átt við safnkostinn sjálfan heldur einnig 

skjala- og bókasafn þess um íslenska og alþjóðlega hönnun. Sá þáttur 

starfseminnar mun nýtast íslensku og erlendu fræðasamfélagi svo og þeirri 

almennu miðlun á íslenskri hönnun bæði til skóla og almennings sem safnið 

hefur metnað til að byggja upp af krafti. Markmið safnsins virðast háleit í dag, 

þegar ljóst er að eitthvað hægist á byggingaframkvæmdum og í ljósi þeirrar 

staðreyndar að stöðugildi við safnið eru í lágmarki. Með einbeittri sýn mun 

safninu takast að ná fram þeim markmiðum að Hönnunarsafn Íslands verði 

öflug safnastofnun á sviði íslenskrar hönnunar. 

Markmið Hönnunarsafnsins samkvæmt stefnumótun 2010-2014 er meðal annars að 

taka þátt í og stuðla að faglegri umræðu um hönnun og hvetja til rannsókna á íslenskri 

hönnunarsögu og taka þátt í sameiginlegri uppbyggingu mennta- og safnastofnana 

ásamt félagasamtökum hönnuða og afla víðtækari þekkingar og viðurkenningar á 

íslenskri hönnunarsögu innanlands og erlendis. Ennfremur kemur fram að safnið skuli 

vera þáttakandi í því að efla jákvæða ímynd Garðabæjar sem samfélags með hönnun 

og nýsköpun í forgrunni sem tekur undir áform menningarstefnu bæjarins frá 2005. 

Þessi markmið eru háleit og setja safnið í flókna stöðu menntastofnunar sem í ljósi 

fárra starfsmanna á erfitt um vik að uppfylla þessi markmið. Í ljósi þess að lítið hefur 

verið skráð um íslenska hönnunarsögu, er hlutverk safnsins mjög mikilvægt í að 

rannsaka, safna saman, kynna og leita viðurkenningar á henni hér og erlendis, bæði 

meðal almennings og fræðimanna.  

Miðlun og fræðsla er ríkur þáttur í starfsemi safna og þarfnast stöðugrar 

endurskoðunar, heimasíða er mikilvægur miðill í auknu aðgengi að safninu og í 
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stefnumótuninni er tekið fram að stefnt skuli að útgáfu bóka með faglegu 

umfjöllunarefni og bæklinga tengdum sýningum. Safneignina er verið að skrá á Sarp, 

sem er menningarsögulegt gagnasafn og stefnt að því að miðla henni á netinu og gera 

þannig safnkostinn sýnilegri. Í ljósi framtíðarsýnar um söfn „án veggja“ (kafli 1.2.) er 

þessi þáttur miðlunarinnar mikilvægur og með honum verður safnið opnara og 

safneign aðgengilegri jafnt safngestum sem og þeim sem heima sitja, sem einnig væri 

liður í að koma til móts við nýja kynslóð gesta. 

Með tilvísun í Vegvísi Unesco er menningarfræðsla mikilvæg í starfsemi safna og felst 

fræðsla Hönnunarsafnsins að mestu leyti í því að taka á móti almennum hópum og 

nemum, til kynningar á safnkostinum, sýningum og safnfræðilegum málum sem snúa 

að safninu. Garðabær hefur gert samning við IKEA (bæjarstjóri, óskráð viðtal, 

31.03.2011) sem styrkir kennara með sérstaka áherslu á hönnun og nýsköpun og er 

því ætlað að tengja safnið, skólana og IKEA. Sem dæmi um barnamenningu í safninu 

hefur verið rekin barnasmiðja í samvinnu við skólana og Hafnarborg í Hafnafirði en 

hún tengdist Listadögum 2010. Námskeið fyrir börn í gerð leikfanga úr verðlausum 

efnum er einnig dæmi um skapandi verkefni ætluð börnum. Leiðsagnir um sýningar 

safnsins eru skipulagðar fyrir börn. 

Safneignin samanstendur af gjöfum sem hafa borist safninu reglulega frá stofnun 

þess, samkvæmt frásögn Hörpu, en byggir ekki á stofngjöf eða safni eins og tilfellið er 

með flest önnur söfn á Íslandi og erlendis (kafli 4). Íslensk húsgögn og stólar eru að 

stærstum hluta uppistaða safneignarinnar, auk íslensks og norræns listhandverks og 

hönnunar. Safneignin hefur lítið verið sýnd til þessa, þó var í október árið 2009 sýning 

með leiðsögn um húsgagnageymslur safnsins og segir á heimasíðu að þá sótti 

“gríðarlegur fjöldi fólks” eða 120 gestir „geymslurnar“ einn daginn. Safneignin er 

samtíningur, þó sannarlega séu margir góðir gripir þar á meðal, en engu að síður víða 

að komnir frá fyrirtækjum og af heimilum í misgóðu ástandi. Nánast hefur verið um 

björgunar þjónustu að ræða þar sem sumir gripanna hefðu annars lent í Góða 

Hirðinum eða á ruslahaugunum og þurfa töluverðs viðhalds við svo þeir séu 
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sýningarharhæfir á safni.3  Hönnuðir og listhandverksfólk, bæði íslenskir og norrænir, 

hafa fært safninu gripi, safngripum hefur fjölgað og getur fjölgað enn frekar, en 

núverandi staða er hvorki æskileg né safninu til framdráttar. 

 Í svörum hönnuða (viðauki 5.2.) kemur fram að safninu beri að leggja sérstaka 

áherslu á íslenska hönnun, en segja þó að “í augnablikinu finnist hönnuðum erfitt að 

gefa safninu verk sín þar sem þetta safn er ekki rekið fyrir hönnuði heldur af 

pólítískum öflum í svefnbæ“. Án fjármuna safngripum til eflingar er safninu meðal 

annars nauðugur sá kostur að treysta á gjafmildi hönnuða, en það getur reynst erfitt ef 

þeir vantreysta safninu, samanber þessi ummæli þeirra. En samkvæmt ummælum 

bæjarstjóra (kafli 5.4.) væntir hann þess að fleiri komi að kostun safnsins þegar það 

eflist og telur líklegt að safngripum verði áfram safnað með þessum hætti.  

Frá stofnun safnsins og fram til ársins 2010 var aðeins einn fastráðinn starfsmaður við 

safnið, það er eitt fast stöðugildi forstöðumanns. Á safninu eru nú sem svarar 2,8 

stöðugildum, það er 1,8 stöðugilda aukning árið 2011, þar af er 1,1 stöðugildi í gæslu 

og umsjón safnbúðar. Safnið hefur því 70% stöðugildi fulltrúa við safnið til að ná fram 

markmiðum safnsins samkvæmt stefnumótun þess. Safnið hefur boðið doktorsnema í 

hönnunarsögu, frá árinu 2007 (óskráð viðtal, Harpa Þórsdóttir,03.2011) aðstöðu sem 

verktaki við skráningu safnkosts og ritaðra gagna og hefur það komið safninu vel. 

Daglegur rekstur safnbúðar er á hendi safnsins en gripir safnbúðar eru í eigu og 

umsjón verslunarinnar Kraum, fyrir utan útgáfur safnsins á bókum og plakötum.  

 

Samantekt 

Aðdragandi að stofnum Hönnunarsafnsins og bernskuár þess í Garðabæ hafa verið 

hvatamönnum þess, hönnuðum, efni til umræðu og gagnrýni, en aðkoma 

bæjarstjórnar og stjórnunarhefð safnsins hafa ekki síður verið umfjöllunarefni þeirrar 

gagnrýni. Aðkoma bæjarfélagsins að stofnun og rekstri safnsins er áhugaverð í ljósi 

þeirrar umræðu, þar sem sýnilegur áhugi bæjarfélagsins hefur verið lítill til þessa, en 

                                            
3
   Sumarýning Hönnnunarsafnsins Hlutirnir okkar úr safneign safnsins. Athugasemd höfundar.  
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markmið menningarstefnunnar að gera bæinn að hönnunarbæ markar ákveðin 

tímamót fyrir safnið. Síðan hefur sýnileiki safnsins aukist töluvert og eykur það þá von 

að óskir hönnuða geti orðið að veruleika og staða þess styrkst enn frekar. Saga og 

ferill safnsins er langur, segja má að upphafið hafi verið um miðja síðustu öld þegar 

stofnandi Handíða- og myndlistaskóla Íslands vildi efla skilning og virðingu á 

handverki og listhönnun og síðar með áhuga fagmanna í hönnun. Hönnuðir voru 

drifkrafturinn að því að hönnunarsafn varð til og í stefnumótun safnsins er tekið fram 

að stefnt sé á uppbyggingu safnsins ásamt hönnuðum og safnið verði öflug stofnun á 

sviði íslenskrar hönnunar.  

Menningarstefna og staða menningarstofnana í borgum og bæjum utan höfuðborgar 

og stærri bæja eru áhugaverðar í ljósi þeirrar vakningar sem hefur átt sér stað á 

Íslandi á síðari árum og er samhljóma tillagna Unesco um eflingu menningar og 

skapandi greina á jaðarsvæðum borga. Eins og fram kemur í niðurstöðum um hagræn 

áhrif menningarinnar hefur sett stefna innan sveitarfélaga um að efla listir og skapandi 

greinar, aukið hagsæld þjóðarinnar ekki síður en samfélagsstöðu borgaranna og 

stefnumótun bæjarstjórnar Garðabæjar í menningarmálum og hönnun er því í anda 

tillagna þeirra. 

 

4.  Erlend hönnunarsöfn 

Á tímum upplýsingarinnar fyrir aldamót og í byrjun 19. aldar varð nokkurs konar 

safnavakning (Bennett, Tony, 1995, bls 18-23). Ýmsar opinberar stofnanir opnuðu sali 

sína og söfn þar sem áður höfðu verið einkasöfn aðals og konunga og gerðu þau 

aðgengileg almenningi. Í elstu söfnum Evrópu voru listaverk, vísinda- eða náttúrgripir, 

Cabinet of Curiosities eða Kunstkammer og voru þetta söfn einstakra og forvitnilegra 

gripa, muna og listaverka. Þessi söfn urðu eins konar menntastofnanir og forverar 

helstu safna Evrópu, þar með talið Louvre safnsins í París sem var opnað í kjölfar 

frönsku byltingarinnar árið 1793 með verkum úr safni konungs og kirkju, í glæstum 

sölum sem til þess tíma höfðu verið hallir og vistarverur konunga. Á tímum Viktoríu 

drottningar í Bretlandi var einnig uppi sú hugmyndafræði að fagrar listir gætu menntað 
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og göfgað almúgann sem hafði ekki haft aðgang að æðri listum (e.Fine Art) eða bein 

tengsl við þær. Almúginn í Bretlandi líkt og samtímamenn á meginlandi Evrópu höfðu 

ekki haft aðgang að listaverkum öðrum en þeim sem njóta mátti í kirkjum og hafði því 

möguleikinn til menningarupplifunar manna verið stéttskiptur. 

 

  Mynd 6. Victoria & Albert Museum 

4.1. Viktoria & Albert Museum 

Victoria & Albert Museum, V&A, í London er eitt stærsta safn listiðnaðar (e.decorative 

arts and design) í heiminum og eitt það virtasta slíkra safna. Breska ríkið stofnaði 

safnið árið 1852 (vefsíða safnsins) að lokinni heimsýningunni (The Great Exhibition) 

árið 1851 og nokkru síðar, eða árið1899, var það nefnt eftir þáverandi konungshjónum 

Bretlands, Victoriu drottningu og Albert prins, og eitt síðasta opinbera verk hennar 

hátignar var að opna safnið aftur á nýjum stað þann 17. maí 1899. Frá upphafi 

aðgreindist fagsvið þess frá hinum stóru bresku sérsöfnunum, The British Museum og 

The National Gallery. Söfnunin var frá fyrstu tíð nær eingöngu miðuð við listiðnað og 

listhandverk (e. applied or decorative arts) þó svo að málverk séu einnig hluti 

safneignarinnar. Safnið geymir muni sem spanna tveggja milljóna ára tímabil í 

menningarsögunni á 51.000 fermetrum og eru sýningarsalir 145 talsins, með yfir 4.5 

milljónum muna af öllu tagi og nánast öllum hugsanlegum efnivið, frá Evrópu, N-
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Ameríku, Asíu og Norður Afríku. Söfnun samtíma safngripa, það er frá tuttugustu öld, 

hefst með gjöfum muna sem gerðir voru fyrir heimssýninguna í París árið 1900, 

munum sem ekki var haldið mikið fram á sýningum safnsins fyrr en um 1960. Victoria 

& Albert safnið er eitt af höfuðsöfnum Bretlands, er sjálfstæð stofnun, rekin með 

styrkjum frá ráðuneyti menningar, miðlunar og íþrótta (Dep. of Culture, Media and 

Sport). 

Í sýningarskrá A Grand Design, V&A, (A Grand Design, 1999,tilv. í Arnold L. Lehman) 

segir „safnið hefur á köflum ekki aðeins þurft að takast á við klofna sjálfsmynd heldur 

einnig að skilgreina stöðu sína innan þjóðmenningarinnar (e.national culture)“. Staða 

V&A er skiljanlega óljósari þegar safneignin er frá fornöld til samtíma, meðan 

safnastefna hinna stóru safnanna er betur skilgreind. Nytjalist og listhönnun eru 

skilgreind sem fagsvið V&A og þeir munir sem falla undir nytjalist (e.applied arts) eru 

ósjaldan á jöðrum fagsviða lista og náttúruminja og gætu því deilst á fleiri en eina 

stofnun.  

 

  Mynd 7. Design Museum London 

4.2. Design Museum London 

Safnið var stofnað af Terence Conran fyrir 25 árum í framhaldi af The Boilerhouse 

sem var sýningarverkefni til húsa í kjallara Victoria & Albert safnsins á árunum 1982-

87. Það óx úr rými þess (vefsíða safnsins) og var flutt í uppgert vöruhús frá því um 

1940 þar sem áður var niðurnítt verksmiðjuhverfi og árið 1989 opnaði The Design 
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Museum London sali sína. Með fjölbreyttri starfsemi hefur það dregið að fjölda gesta 

og átt stóran þátt í breyttu viðhorfi til hverfisins, sem hefur breyst í iðandi vettvang 

menningar og lista. Safninu hefur nú verið ráðstafað nýju húsnæði í miðborginni, á 

Kensington High Street sem veitir því þrisvar sinnum meira rými.  

Design Museum er rekið sem sjálfseignarstofnun, með Conran samsteypuna sem 

bakhjarl auk styrktaraðila sem leggja safninu til árlegt rekstrarfé. Hluti 

rekstrarkostnaðar er þó fenginn með aðgangseyri, sölu safnbúðar, kaffihúss og 

sérviðburða. Frá árinu 2005 hefur safnið fengið árlegt framlag frá ráðuneyti 

menningar, miðlunar og íþrótta (Dep. of Culture, Media and Sport).    

Til að skapa umræðu milli hönnuða og almennings og veita innsýn i öra gerjun 

breytinga (Árskýrsla, vefsíða safnsins) stendur safnið fyrir vinnustofum og fyrirlestrum 

með þekktum hönnuðum. Erindin eru mörg flutt beint yfir netið og eru aðgengileg á 

vefsíðu safnsins. Einnig stendur safnið fyrir árlegum ráðstefnum sem draga að sér 

breiðan hóp fagmanna og áhugamanna um hönnun, skipulag eða arkitektúr. Safnið 

stendur að fræðslu fyrir öll menntastig ásamt fjölskylduviðburðum um helgar, auk þess 

er safnið opið eitt kvöld í mánuði með uppákomum sem tengjast yfirstandandi 

sýningunum. 

Í árskýrslu safnsins fyrir 2008 er gerð grein fyrir könnun á gestafjölda þess árið 2008-

09, sem hafði aukist um 4%, fór upp í 250.000 gesti sem flestir voru á aldrinum 25-34 

ára eða 31%. Gestir á aldursbilinu 16-24 ára voru 27%, meðan 7% voru yfir sextugt og 

aðrir aldurshópar 17-18%. Þessir gestir voru einnig skráðir eftir búsetu og kemur fram 

að 40% eru erlendir gestir, en 27% af stór Lundúna svæðinu. Þessi fjöldi sótti jafnt 

sýningar safnsins sem aðra viðburði, en þess utan stendur það fyrir farandsýningum 

bæði í Bretlandi og erlendis.  
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  Mynd 8. Vitra Drsign Museum 

4.3. Vitra Design Museum 

Vitra Design Museum var stofnað af Rolf Fehlbaum árið 1986 (vefsíða safnsins) og er 

staðsett í Weil am Rein í Þýskalandi, milli Basel og Freiburg. Safnið er einkasafn og er 

til húsa í fyrstu byggingu bandaríska arkitektsins Frank O Gehry í Evrópu. Aðdragandi 

safnsins var að Fehlbaum tók að setja saman sögu Vitra hönnunarfyrirtækisins 

(stofnað 1950) og samhliða því að safna húsgögnum þekktra hönnuða sem er nú 

uppistaða safneignarinnar. Safnið getur nú státað af einu stærsta safni húsgagna 

(óskráð viðtal, Katarina Giese) frá öllum helstu tímabilum húsgagnahönnunar frá 

upphafi síðustu aldar fram á þennan dag. Áhersla safnsins er því einkum á húsgögn 

og innanhúshönnun, sem kemur fram á sérsýningum þess og útgáfu bóka og 

sýningarskráa sem spannar þá rannsóknarvinnu sem tengd er undirbúningi hverrar 

sýningar. Stór tekjulind safnsins eru smækkun (e. mineature) frægra húsgagna, 

einkum stóla, sem eru í eigu safnsins og seld í safnbúðum víða um heim, auk þeirra 

eigin.  

Safnið var stofnað og er rekið sem einkasafn, alþjóðlegt hönnunarsafn og 

menningarstofnun, rekstrarlega sjálfstætt frá Vitra hönnunarfyrirtækinu sem lagði því 

til stofnfé og hluta árlegs rekstrarfjár. Safnið hefur sjálfstæðan fjárhag og rekstur, sem 

meðal annars er aflað til með útgáfustarfsemi og farandsýningum, sem eru safninu 

mikilvægar. Markmið sýninganna er að efla almenna hönnunarvitund, vinsældir 

hönnunar og arkitektúrs og koma til móts við breiðan hóp gesta með skipulögðum 
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fyrirlestrum og ráðstefnum. Um 1/3 hluti gestanna kemur frá nærsamfélaginu, en 2/3 

þeirra annars staðar frá. 

 

  Mynd 9. Kunstindustri Museum  

4.4. Kunstindustri Museum í Kaupmannahöfn 

Listiðnaðarsafnið í Kaupmannahöfn (Kunstindustri Museum) eða Danish Museum of 

Art & Design, var stofnað árið 1890 af Bandalagi danska iðnaðarins og Ny Carlsberg 

Museumslegat (vefsíða safnsins) og er rekið af ríkinu sem sérsafn og er eina safn 

sinnar tegundar í Danmörku. Safnið var opnað almenningi árið 1895 í byggingu sem 

sérstaklega var hönnuð fyrir safnið, en flutti árið 1926 í endurgert húsnæði, sem áður 

hafði verið sjúkrahús. Með vönduðum sýningum vildu stofnendurnir safnsins auka 

almenna hönnunarvitund, sem efla myndi gæði og styrk danskrar hönnunar og 

iðnaðarframleiðslu.  

Safnið byggir á hefbundinni samsetningu evrópskra listiðnaðarsafna frá miðri 19 öld 

og seinnihluta 18. aldar og skilgreinir sig sem rannsóknarstofnun sem stendur fyrir 

rannsóknum á listhandverki og hönnunarsögu á grundvelli safnkostsins og eru 

niðurstöður kynntar með sýningum, útgáfu bóka og bæklinga. Safnfræðsla fyrir unga 

safngesti miðar að því að bjóða þeim upplifun og fræðslu, í safninu er svæði með 

safngripum þar sem leyfilegt er að snerta munina. Jafnframt stendur safnið fyrir 

námsstefnum og námskeiðum bæði fyrir almenning og fagfólk. 

Frá upphafi hefur eitt helsta markmið safnsins verið fagleg viðmið hönnuða, 

listhandverksfólks og stofnana þeirra og leitast er við að auka áhuga og skilning 

almennings á mikilvægi fagmennsku og gæða í almennu listhandverki og hönnun. 
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Safnið sýnir samtíma iðnhönnun og listhandverk, ásamt því að tefla fram einstökum 

eldri safngripum og tekur yfir hin hefðbundnu svið listhandverks og hönnunar. Breyttar 

áherslur og víðara svið á síðari árum hefur orðið til þess að nafni safnsins hefur verið 

breytt í Danish Museum of Art & Design. 

 

  Mynd 10. Röhsska Museet 

4.5. Röhsska Museet Gautaborg 

Röhsska Safnið í Gautaborg var stofnsett á grunni gjafar Wilhelms Röhss (vefsíða 

03.2011) árið 1901 og hóf starfsemi sína árið 1916, en fyrstu lög fyrir safnið voru 

samin árið 1904. Safnið er sérsafn á sviði hönnunar og listhandverks, markmið þess 

er að efla metnaðarfullt listhandverk og hönnun. Árið 1916 var safninu komið fyrir í 

nýbyggingu, þar sem það er enn til húsa og var opnunarsýningin þess sænskt og 

evrópskt listhandverk. Fljótlega áskotnuðust safninu japanskir og kínverskir gripir og 

um 1920 var farið að safna evrópsku samtíma listhandverki. Frá árinu 1916 hefur 

nokkrum sinnum verið byggt við safnbygginguna, sem er á sama reit og 

Listhandverks- og hönnunarskólinn (Högskola för Design och Konsthantverk) og hefur 

ætíð verið mikið samstarf á milli þessara tveggja stofnana. 

Samkvæmt ársskýslu safnsins frá 2008 (vefsíða safnsins) segir að safnið hafi lagt sig 

eftir því að ná til nýrra hópa og gesta af yngri kynslóðinni og það meðal annars gert 

með fjölbreyttum viðburðum og samstarfi við nýja samstarfsaðila. Áhersla var lögð á 

að efla vettvang fagfólks og áhugamanna um hönnun og listhandverk, sem náðist með 

umræðufundum og fyrirlestrum með áherslu á skoðanaskipti og upplýsta umræðu. 

Þessir fundir og fyrirlestrar eru oft samstarf milli safnsins og skólans og í tengslum við 



 
  
 

60 

sýningar þess. Fræðsludeild leggur sig einnig eftir að virkja eldri borgara og að fá ungt 

fólk til samstarfs. Hátið tengd hönnun var ein niðurstaða slíks samstarfs þar sem ungt 

fólk var virkir þáttakendur í mótun hátíðarinnar. 

 

  Mynd 11. Design Museum Finland 

4.6. Design Museum Finland 

Safnið var stofnað í Helsinki árið 1873 af helstu framámönnum iðnaðarins og fulltrúum 

ríkisstjórnarinnar (vefsíða safnsins). Safnið flutti í núverandi húnæði árið 1978 í 

byggingu sem hönnuð var árið 1894 sem almennur barnaskóli í miðborg Helsinki. 

Arkitektúrsafnið er til húsa þar rétt hjá teiknað af sama arkitekt. Heiti safnsins, Design 

Museum Finland, er tiltölulega nýtilkomið þar sem áhersla á „design” er í forgrunni. 

Áður hét safnið Suomen Taidetollisus Museo, en taidetollisus þýðir listhandverk eða 

listiðnaður. Með nafnabreytingunni er áhersla lögð á hönnun frekar en listhandverk, ef 

til vill til aðgreiningar frá öðrum ámóta söfnum í Finnlandi eða vegna alþjóðavæðingar. 

Finnska hönnunarsafnið stendur að fastasýningu þar sem lögð er áhersla á sögu og 

þróun finnskrar hönnunar. Hún er studd sjálfstæðum styttri sýningum sem geta 

flokkast „þema” sýningar, en þær fjalla gjarnan um sértæk tímabil eða taka á 

fræðilegum áherslum í finnskri og alþjóðlegri hönnun. Safnið setur upp um 8-12 

sjálfstæðar sýningar árlega. Hönnunarsafnið í Helsinki hefur stöðu sérsafns á sviði 

hönnunar í Finnlandi og fær fjárhagslegan stuðning frá ríkinu. Það sem á vantar af 

rekstrarfé hvers árs kemur frá stuðningsaðilum, einkaaðilum, stofnunum og 

fyrirtækjum, ásamt aðgangseyri og öðrum tekjuliðum safnsins, þar með útgáfu og 

safnbúð. Safnið er rekið sem sjálfseignarstofnun, þar sem stjórnarmeðlimir eru 

tilnefndir af forstöðumanni safnsins með samþykki stjórnarinnar. Fjöldi hönnuða í 
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stjórn sveiflast milli stjórnartímabila, en núna, árið 2011, situr einn fulltrúi hönnuða í 

stjórninni, ekki kemur fram í heimildunum hversu margir stjórnarmeðlimirnir eru.  

4.7. Samanburður 

Hönnunarsafn Íslands er talsvert yngra en þau söfn sem skoðuð voru, er stofnað árið 

1999 og því tólf ára, eða, eins og Gunnar Einarsson bæjarstjóri orðaði það (kafli 

5.4.1.) að „komast á unglingsárin“ þótt rök lúti að því að það sé rétt að stíga sín fyrstu 

skref og hafi ekki enn slitið barnsskónum. Í samanburði við hin söfnin á það töluvert í 

land til að verða gjafvaxta, svo enn séu notaðar líkingar við þroskaskeið, en það hefur 

margt gott til að bera til að geta náð góðum þroska. Vitra safnið og Design Museum 

London eru rúmlega tvítug og nær því að vera á unglingsskeiði, meðan hin söfnin eru 

komin á virðulegan aldur, um og yfir hundrað ára og hafa því byggt upp langa ferilsögu 

og marghátta reynslu samanborið við „ungu“ söfnin. Öll þau söfn sem skoðuð eru í 

könnuninni byggja á stofngjöfum, eða á safni aðkeyptra gripa sem liggja til grundvallar 

safninu við stofnun þess, ólíkt Hönnunarsafninu sem byggir safnkost sinn nánast 

eingöngu á gjöfum sem komið hafa til síðar. Í svörum þeirra hönnuða sem leitað var til 

(kafli 5.2.) kemur fram sterk gagnrýni á að nær engum fjármunum sé ætlað að byggja 

upp safnkost, sem bæjarstjórnin sjái ekki nauðsyn á að breyta í bráð. Staða þess er 

því mjög veik með tilvísun til þess sem segir í safnalögum að „Safn sé safn muna“ og 

því einstakt að stofna safn á nafninu einu saman án þess að því hafi verið ætlaður 

safnkostur, sem er grunnur safns, eða ætlað fé til að koma honum upp. Sá grunnur 

sem Hönnunarsafnið er byggt á er því harla veikur sé litið til þess hvernig búið var að 

þeim söfnum sem skoðuð voru til samanburðar.  

Aðdragandi að stofnun safnanna er nánast tvenns konar. Annars vegar er stofnað til 

þeirra af einstaklingum sem hafa verið virkir í rekstri þeirra, eða af opinberum aðilum, 

ríkinu, á grunni stofngjafar eða þau eru stofnuð fyrir atbeina fagaðila innan iðnaðar 

eða hönnunar. Í Danmörku og Finnlandi voru það aðilar innan iðnaðarins (d. Dansk 

Industri) fyrir um 120 árum sem voru hvatamenn að stofnun safna um listhandverk og 

iðnframleiðslu, sem má teljast sambærilegur aðdragandi og að stofnun 

Hönnunarsafns Íslands. Samtök hönnuða, Form Ísland, eru frumkvöðull þess að 
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opinberir aðilar, ríki og bæjarfélag stofna safnið og sjá um rekstur þess. Öll söfnin sem 

skoðuð voru, þar með talið Hönnunarsafnið, þiggja stuðning frá ríki og bæ til rekstur 

síns, ráðuneyti menningarmála og sveitarfélög styrkja rekstur þeirra, að Vitra safninu 

undanskildu. Það er einkasafn, sjálfstæð eining með stuðningi frá móðurfyrirtækinu. 

Vitra safnið og Design Museum London eru bæði stofnuð af einkafyrirtækjum en rekin 

sem sjálfstæðar eininingar, sem sjálfseignastofnanir og er það raunin með V&A og 

safnið í Helsinki sem eins og hin eru stofnuð af eða í samvinnu við opinbera aðila. 

Samkvæmt greiningu Chartrands (kafli 3.2.1.) sem setti fram menningarstefnulíkan til 

að skilgreina stefnu stjórnvalda í ljósi fjármögnunar þeirra til menningarmála, þá falla 

Norðurlöndin og Bretland undir Velgjörða- og Arkitektamódelið sem veitir fé til 

menningarmála án beinna afskipta af því hvernig peningunum er ráðstafað innan 

stofnananna. Þetta eru þau módel þar sem reglan um hæfilega fjarlægð er skýrust.  

Söfnin leggja öll mikla áherslu á rannsóknar- og fræðsluhlutverk sitt, sem með virkri 

starfsemi tengist beinni fræðslu á hönnun og hönnunarvitund fyrir fagfólk og 

almenning, bæði unga sem aldna. En einnig kemur fram hjá nokkrum þeirra sérstök 

áhersla á ráðstefnu og fyrirlestrahald með hönnuðum ætluðum fagfólki og almenningi 

eða sérstaklega skipulagðar dagskrár til að laða að breiðari hóp gesta. 

Hönnuðarsafnið (vefsíða safnsins) hefur á þessum fyrstu árum sínum verið með 

safnfræðslu fyrir skóla og stofnanir, eða hópa, en það stóð fyrir einni ráðstefnu á 

upphafsári sínu. Safnið hefur ekki staðið að fleirum slíkum uppákomum nema í smærri 

mæli, með samræðu við sýnendur og fyrirlestrum tengdum yfirstandandi sýningum. Í 

könnuninni á erlendu söfnum má sjá margar leiðir sem gæti nýst Hönnunarsafninu til 

að bæta mennta og fræðsluhlutverk sitt og auka almenna fjölbreytni í safnastarfinu. 

Flest safnanna sem skoðuð voru hafa Design á ensku í nafni sínu eða hafa breytt 

nafni sínu nýlega í heiti þar sem design er miðlægt, fyrir utan Victoria and Albert 

Museum og Röhsska Museet. Áhrif alþjóðavæðingar eru líkleg ástæða breytinganna, 

en design er töluvert notað í daglegu máli jafnvel þótt í tungumálum séu orð sem 

skilgreina hugtakið en tengjast iðnaði, samanber kunstindustri á dönsku, eða 



 
  
 

63 

taideteollisus og listiðnaður.4 Hönnunarsafn Íslands heitir á ensku Museum of Design 

and Applied Art. 

Öflug og fjölbreytt starfsemi virðist vera sterkustu þættir þessara erlendu safna og 

grunnur að velgengni þeirra, en ekki endilega staðsetningin. Fjögur safnanna eru í 

höfuðborgum og tvö í stærri bæjum. Flest byggja þau starfsemi sína, sýningarhald, 

rannsóknar- og menntastarf sitt á safneign sinni, auk þess að leggja sérstaka áherslu 

á tengingu sína við hönnuði og samtíma sinn.  

 

 Samantekt 

Saga hönnunar og listiðnarsafna er í stórum dráttum rakin til Victoria & Albert Museum 

í London sem er eitt stærsta sinnar tegundar í Evrópu, þó söfnun og framsetning 

listhandverks á sýningum sé miklu eldra. Þau söfn sem tekin voru fyrir í 

tilvikskönnuninni (e.case study) hafa mismunandi rekstrarform þar sem rekstur þeirra 

er frá því að vera ríkisstyrktur, sérgreind söfn, sjálfeignarstofnanir yfir í einkasöfn, sem 

eru stofnuð sem slík og rekin af einkaaðilum. Flest eru söfnin styrkt af ríkinu, en 

fjármunir til rekstrar koma einnig frá fleiri aðilum. V&A var stofnað af breska ríkinu sem 

rekur það sem eitt af höfuðsöfnum sínum með skilgreinda safnastefnu. Út frá verkefni 

innan þess, The Boilerhouse, óx það safn er síðar varð Design Museum London, sem 

er framsækið safn og leggur áherslu á samtíma (e.contemporary) hönnun meðan 

safnkostur V&A spannar mjög vítt svið frá fornöld til nútíma.  

Vitra safnið í Þýskalandi og Design Museum London voru stofnuð af einstaklingum 

innan hönnunarfyritækja, rekin sem sjálfstæðar rekstrareiningar. Eins og V&A var 

Röhsska safnið í Gautaborg stofnað af ríkinu á stofngjöf Wilhelms Röhss og er 

sérsafn á sviði hönnunar og listhandverks í Svíþjóð. Söfnin í Helsinki og 

Kaupmannahöfn koma til vegna annarrar nálgunar sambærilegri við Hönnunarsafnið, 

                                            
4
  Vangaveltur höfundar, sem þekkir lítillega til notkunar orðsins design yfir hugtak hönnunar í nokkrum 

norrænum tungumálum, td. finnska taideteollisus, eða á dönsku konstindustri, þar sem list og iðnaði er slegið 

saman. 
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þar sem aðilar iðnaðarins eru hvatamenn að stofnun þeirra ásamt opinberum aðilum. 

Safnið í Kaupmannahöfn er rekið af ríkinu meðan safnið í Helsinki er 

sjálfseignastofnun með styrk frá ríki til rekstursins.  

Öll söfnin leggja mikla áherslu á menntunarhlutverk sitt sem þau nálgast á fjölbreyttan 

hátt, með viðburðum, fyrirlestrum og fræðslu sem miðuð er að því að ná til sem 

breiðasta hóps safngesta, allt frá börnum til eldri borgara. Safnastefna þessara 

stofnana virðist í stórum dráttum sambærileg, þó megináhersla Vitra safnsins sé á 

húsgögnum, en samtímahönnun í Design Museum London, þá er samtími og saga 

viðfangsefni þeirra allra. Tvö þessara safna eru nú í byggingum sem sérstaklega voru 

teiknaðar og hannaðar fyrir starfsemina, Röhsska safnið í Gautaborg og bygging 

Gehry fyrir Vitra safnið. Hin söfnin eru til húsa í byggingum sem upphaflega voru 

ætluð fyrir aðra starfsemi svo sem vörugeymsla, verslunarhús, barnaskóli eða 

sjúkrahús.  

Í ársskýrslu Design Museum London var gerð grein fyrir samsetningu gesta sem 

forvitnilegt væri að vita hvort hægt væri að yfirfæra á safngesti hönnunarsafna 

almennt. Þar kom fram áhugaverð aldursgreining gestanna sem sýndi að stærsti hluti 

þeirra eru á aldursbilinu 16 til 34. ára eða samtals 58%, sem gefur tilefni til að álykta 

að hönnun höfði sérstaklega til yngra fólks. Þar kom einnig fram að innan við 1/3 hluti 

þeirra kom frá London og nærumhverfi og 40% voru erlendir gestir. 

 

5. Greining viðtala 

Greining rannsóknargagna um Hönnunarsafnið eru rakin hér á eftir hver í sínum 

kaflaflokki. Svör úr spurningakönnun sem tekin var við hönnuði eru greind í einum 

kafla með 4 undirköflum, viðtöl við forstöðumenn safnsins eru sitt í hvorum kafla með 

undirkafla og skráð viðtal við bæjarstjóra í einum kafla með undirkafla. Spurningalisti 

og svörun þessara aðila eru í viðhengi. Í kafla 5.1. er unnið úr spurningakönnun sem 

gerð var við hönnuði þar sem könnuð eru viðhorf þeirra til safnsins. Könnunin var gerð 

veturinn 2010-11 og svöruðu 13 ónafngreindir hönnuðir, svörin eru í viðhengi nr. 2.1. Í 
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kafla 5.1. eru beinar tilvitnanir í svör ónafngreindra viðmælenda í inndregnum 

málsgreinum og innan gæsalappa. 

Í greiningu viðtalanna hér á eftir og í ljósi gagnrýnnar umfjöllunar viðmælandanna er 

nauðsynlegt að gera sér grein fyrir mikilvægi þess að átta sig á því hvernig er talað um 

safnið meðal fagmanna ekki síður en almennra gesta. Umfjöllun manna á millli 

(e.word of mouth) er í mörgum tilfellum ein aðal ástæða fyrir heimsóknum í söfn, fram 

kom í bandarískri könnun að allt að 80% gesta koma í söfn vegna frásagnar annarra 

af heimsókn á safnið (Falk, og Dierking, 1992, bls 28-9). Þetta var umtalsvert líklegri 

leið til að vekja áhuga og traustverðugri en auglýsingar eða umfjallanir blaða sem á 

sinn hátt eru „sölumenn“ viðkomandi stofnunar. Umtal og frásagnir af áhugaverðri 

upplifun af safnheimsókn eða safnstarfi manna á  milli er llitið á sem upplifun frá fyrstu 

hendi, samkvæmt rannsókninni, að ábendinga vina eða þeirra sem menn treysta séu 

áræðanlegri og áhugaverðari en upplýsingar fengnar úr fjölmiðlum. Umræðan sem 

hefur verið um safnið er umhugsunarverð í ljósi þessa. 

5.1. Viðhorf fagfólks til safnsins 

Hönnuðir voru inntir eftir skoðunum sínum á staðsetningu Hönnunarsafnsins og 

flutningi þess í ný húsakynni. Rými fyrir sýningahald og aðra starfsemi safnsins jókst 

verulega við flutning sýningarsalarins í „Hagkaupshúsið“ á Garðatorgi, segir 

forstöðumaður safnsins, en sýnileiki þess breyttst einnig töluvert. Um flutninginn í 

„nýja“ húsnæðið segir einn viðmælandi að „héðan í frá verður vonandi hægt að ganga 

að sýningum þar vísum, sem eitt og sér er til bóta, þar sem safnið hefur nánast ekki 

verið sýnilegt [...] ég kallaði safnið gjarnan herbergið í Garðabæ“. Hjá viðmælendum 

kemur einnig fram að safnið hafi fram til þessa staðið fyrir áhugaverðum sýningum og 

unnið mikilvægt söfnunar- og grunnstarf, en umgjörð þess hafi ekki stutt við 

starfsemina.  

Því hefur safnið ekki náð að festa sig í sessi sem mikilvægur 

sýningarvettvangur á höfuðborgarsvæðinu. Á meðan safnið var nánast 

ósýnilegt hefur það ekki verið það afl sem vonast var til og hönnuðum sjálfum 
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finnst lítið til þess koma og þar af leiðandi getur það ekki náð fram þeim styrk 

sem til þarf.  

Af þessu að dæma má ætla að viðmælandinn hafi  gjarnan viljað koma að eflingu 

safnsins, en nefnir að safnið hafi ekki verið hönnuninni til framdráttar þar sem ímynd 

þess og sýnileika í „listmenningunni“ hafi sárlega vantað. 

Frá upphafsdögum safnsins hefur staðsetning þess verið umræðuefni hönnuða og að 

því hafi verið valinn staður í bæjarfélagi við jaðar borgarinnar en ekki í miðbæ 

Reykjavíkur. „Staðsetning flest allra hönnunarsafna í heiminum er í miðborg 

höfuðborga, Hönnunarsafn Íslands er staðsett í svefnbæ utan höfuðborgarinnar og þar 

af leiðandi ekki á réttum stað...“. Um skipulag miðbæjar Garðabæjar og þá ákvörðun 

um að staðsetja safnið þar til frambúðar og samkvæmt samkeppni um Hönnunarsafn í 

nýjum miðbæjarkjarna fyrir Garðabæ á Garðatorgi segir einn viðmælandi meðal 

annars að „umgjörðin, húsið og staðurinn verður að þjóna markmiðum safnsins en 

ekki vera skraut fyrir annars konar hagsmuni og alls ótengd þróunarverkefni, eins og 

miðbæ Garðabæjar eða Urriðaholt“.  

Safnið á náttúrulega ekki að vera í svefnbænum Garðabæ [...] og alls ekki í 

þessu ömurlega skipulagi sem þar er. Safnið ætti að standa sjálfstætt sem 

tiltalandi arkitektónísk bygging eða vera hluti af miðborgarmenningu 

Reykjavíkur. Það að Hönnunarsafn sé staðsett á svona óáhugaverðum stað 

finnst mér líka hálf niðurlægjandi fyrir fagið. 

Nokkrar áhugaverðar hugmyndir um staðsetningu safnsins og mikilvægi hennar í 

umhverfinu komu meðal annars fram í blaðaviðtali sem vitnað er til hér að framan, en 

hönnuðir vörpuðu einnig fram hugmyndum þar sem bent er á að ef safnið fái sérstæða 

byggingu í fallegu náttúrulegu umhverfi „væri ferð í safnið viðburður útaf fyrir sig“ sagði 

Aðalsteinn Ingólfsson. 

Staðsetning safnsins er lykilatriði, sérstaklega í ljósi þess að Garðbæingar hafa 

nánast dömpað þessu safni uppá geymsluloft í gömlu verslunarhúsnæði í 

mislukkuðum miðbæ Garðabæjar og þannig dregið stórlega úr sýnileika þess. 
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Safnið verður að vera staðsett á áberandi stað í eigin húsnæði með skýrri 

tilvísun í nútíma akitektúr.  

Mikilvægi staðsetningar safnsins og byggingin er mjög miðlæg í flestum svaranna auk 

tilvísunar í „lítils áhuga bæjarstjórnarinnar“ og aðkomu hennar að safninu. Þau viðhorf 

sem koma fram í fleiri svörum viðmælanda eru í mörgu samhljóma viðhorfi fyrrverandi 

forstöðumanns safnsins í kafla 5.3. hér á eftir.  

5.1.1. Safnkostur 

Frá upphafi hefur safneign Hönnunarsafnsins verið byggð á gjöfum, enda var safnið 

allslaust þegar til þess var stofnað árið 1998 og til þessa hefur ekki verið áætlað fé til 

innkaupa safngripa. Sjá má af viðtali við Gunnar Einarsson bæjarstjóra (kafli 5.4.) að 

safninu er ætlað að byggja safnkost sinn áfram á gjöfum. Þeir hönnuðir sem haft var 

samband við höfðu ákveðnar skoðanir á þeirri söfnunarstefnu sem safnið hefur búið 

við til þessa og þeim þykir ekki stórmannlegt að þurfa “betla” gripi fyrir safnið, svo 

vitnað sé til orða eins þeirra og að „safn sem ekki hefur neina fjármuni til innkaupa er 

varla safn. Eins og staðan er í dag er verið að safna dóti út um allan bæ og taka við 

gjöfum. Slíkt safn verður bara minjasafn“. Um eflingu safnkostsins er fjallað í stofnskrá 

fyrir Hönnunarsafnið (2. gr. undirritað 21.12.2006) en áhugavert væri að vita hvort 

vitnað sé til tilfallandi gjafa þegar sagt er: 

Rík þörf er á því að Hönnunarsafni Íslands takist á allra næstu árum að safna á 

markvissan hátt þeim gripum úr sögu íslenskrar hönnunar sem finnast hér á 

landi, en samkvæmt stofnskrá safnsins er safninu ætlað að bera ábyrgð á 

söfnun, varðveislu, rannsóknum og miðlun á þeim þætti menningarsögu 

Íslendinga sem lýtur að hönnun, einkum frá aldamótum 1900.  

Safnkosturinn samanstendur að stærstum hluta af stólum frá upphafi 

húsgagnahönnunar og húsgagnasmíði á Íslandi þar sem „áherslan virðist vera á sjötta 

áratuginn sem er fínt. Þetta er sterkt tímabil í íslenskri hönnunarsögu sem ekki má 

glatast, hættan er alltaf á að tímabil sem þykja ekki góð, eins og til dæmis áttundi 

áratugurinn glatist [...] og að nútíminn gleymist“. Það getur einnig „verið dýrkeypt að 
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taka við hverju sem er“ þar sem safn sem er að verða til þarf að leggj áherslu á söfnun 

góðra hönnunargripa og hafa möguleika á að „fylla uppí eyður“ í íslenskri hönnun. 

Hönnunarsafnið á að safna hönnunargripum sem hafa markað stefnu í hönnun, 

það á að vera til fé fyrir innkaupum og gjafir þurfa að koma til safnsins. Í 

augnablikinu finnst hönnuðum erfitt að gefa safninu þar sem þetta safn er ekki 

rekið fyrir hönnuði heldur af pólítískum öflum í svefnbæ. 

Sýningarstefna er mikilvægur þáttur í rekstri safnsins og hönnuðirnir hafa áhuga á að 

sjá fjölbreytileika í sýningum, með fasta sýningu á verkum úr eigu safnsins. Hún þurfi 

ekki að vera stór en „að maður geti á öllum tímum séð verk úr eigu safnsins“. Þeir vilja 

að áhersla sé lögð á að sýningarnar séu reglulegar með kynningu á íslenskri hönnun 

„fyrst og fremst“ en einnig megi nota „hornið“ til kynninga á erlendum hönnuðum og 

úrtaki af því besta sem skiptir máli.  

5.1.2. Stefna safnsins 

Stjórnunarlegur rammi og rekstur er mikilvægur þáttur í þróun safns sem er í mótun, 

þar sem aðkoma ríkis eða bæjar skiptir verulegu máli. Mismiklar skoðanir komu fram á 

því hver stefna safnsins eða áherslur þess ættu að vera í söfnun gripa eða 

sýningarstefnu næstu árin, en allir viðmælendur lögðu áherslu á söfnun íslenskrar 

hönnunar.  

Það sem mér finnst skipta máli eru reglulegar sýningar á hönnun, frá 

mismunandi tímum, mismunandi hönnun og þá finnst mér að Hönnunarsafn 

Íslands eigi að leggja áherslu á íslenska hönnun fyrst og fremst [...] Það þarf að 

kynna íslenska hönnun Íslendingum og erlendum gestum sem koma til 

landsins. 

„Safn sem er í mótun hlýtur að þurfa að leggja fyrst og fremst áherslu á söfnun og 

sýningastefna hlýtur að hanga á því sem er til og því fjármagni sem fæst til 

framkvæmda”. Annar hönnuður bendir á að „sýningarstefna safna er alltaf háð 

stjórnanda hverju sinni og í raun allt í lagi að hann ráði ferðinni“. en safnið eigi þó „ekki 

að vera miðstöð til að ala upp hönnuði eða sýningarstjóra“.  
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Annar viðmælandi segir að „safnið þyrfti á faglegum sýningarstjóra að halda, jafnvel 

utanaðkomandi sem gæti litið á íslenska hönnun úr fjarlægð og valið það besta [...]  

Einhvern sem er með fingurinn á púlsinum alþjóðlega og skynjar hvað skiptir máli“. 

Fleiri skoðanir í þessa veru komu fram, meðal annars að safnið sé ekki rekið eða 

mótað í samvinnu við fagfólk og nefnt að „stefnumótun af þessu tagi á að mínu mati 

að vera stýrt af fagfóki á sviði hönnunar“. „Safnstjórar safnsins hafa mér þótt vera einn 

helsti veikleiki safnsins. Hvernig er hægt að byggja upp þetta safn þegar safnstjórar 

þess eru ekki inn í faginu? Það er algjört lykilatriði að safnstjórar séu mjög vel inni í 

greininni, hönnunarfræðingar eða með einhvers konar menntun í greininni“.  

Hef ekki fundið fyrir skýrri stefnu safnsins og veit þar af leiðandi ekki hver hún 

er. Mér finnst hins vegar mjög mikilvægt að safnið hafi skýra stefnu og allavega 

að hönnuðir viti fyrir hvað þetta safn stendur. Hingað til hef ég ekki áttað mig á 

því til hverra safnið er að reyna að ná með sýningum sínum. 

Varðandi sýningarstefnu þá gengur það ekki að safnstjórar safnsins hverju sinni 

séu sýningarstjórar allra þeirra sýninga sem safnið stendur fyrir.  

Sú skoðun að fagfólk innan hönnunargeirans sé fjarri stjórn safnsins er mörgum þyrnir 

í augum og telja þeir „mikilvægt að aðkoma fagfólks verði mun meiri en hún er í dag“ 

þar sem fagleg sjónarmið ráði í stjórnun og ráðningu í stöður og stjórn. Fleiri hafa 

skoðanir á því hvernig stjórn safnsins er skipuð „Aðkoma bæjarfélags Hönnunarsafns 

Íslands í dag er til skammar, enginn hönnuður situr í stjórn safnins aðeins kjörnir 

fulltrúar stjórnarflokka, hef ekki á tilfinningunni að þeirra sýn á hönnun sé nokkur“.  

5.1.3. Markmið og væntingar 

Flestir viðmælendur lögðu sérstaka áherslu á að helsta markmið safnsins eigi að vera 

söfnun á íslenskri hönnun og „standa vörð um hönnun og hönnunarsögu Íslands“. Að 

halda utanum skráningu, varðveislu og kynningu á hönnun og „að upplýsa almenning 

á Íslandi um gildi og tilgang hönnunar“, sem er samhljóma stefnulýsingu safnsins.  

Hönnun er ákveðið fyrirbæri sem tengist aðskilnaði hugar og handar. Helsta 

markmið væri að ná utan um frumherja íslenskrar hönnunar og 
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hönnunarhugsunarháttar. Að fylgja eftir öðrum kynslóðum og setja í samhengi 

við tíma og tíðaranda. Að nota það safn til þess að mennta, fræða og upplýsa. 

Gefa okkur tilfinningu fyrir hver við erum og hvað við gerum best og hverjir gera 

best. 

„Helstu markmið safnsins eiga að vera að sýna það besta og áhugaverðasta úr 

íslenskri hönnun“ og „halda utan um heimildir og safngripi um allt land í formi 

skráninga svo að til séu heimildir á einum stað“. Annar viðmælandi bendir á mikilvægi 

þess að safneignin sé sýnileg „safn er ekki geymsla svo því ber þar af leiðandi skylda 

til að sýna safneign sína“ en ekki síður að efla almenna hönnunarvitund.  

Þess hlutverk ætti að vera að efla vitund samfélagsins um mikilvægi hönnunar 

og vekja athygli á því sem vel hefur verið gert á íslenskum vetvangi í þeim 

efnum. Safnið ætti að beina áherslunni inn á við, mennta íslensku þjóðina um 

vandaða hönnun, innlenda og erlenda og gefa fólki kost á að upplifa góðan 

arkitektúr og hönnun samtímis.  

Hönnunarsafnið á að reka sem menningar- og menntasetur. Safnið á að vera í 

fararbroddi við að fylgja eftir nýrri íslenskri hönnun og vera sjáanlegt í allri 

umræðu um hönnun.  

Menntunar- og fræðsluhlutverk safnsins um hönnun er mikilvægt í þessum svörum og 

að safnið „verði skilgreint sem menningarstofnun með staðsetningu á áberandi stað“.  

Væntingar voru flestar um farsælan framgang safnsins og það fengi að dafna og „vaxa 

í hlutverki sínu“ og það „læri af mistökum og verði betra með hverju ári“.  

Að ég fái áfram að njóta þess að sjá góða og áhugaverða hönnun í 

sýningarsölum þess. Að ég geti farið þangað og sótt mér innblástur bæði í formi 

sýningar og í þeim heimildum sem það hefur upp á að bjóða.  

Eins og ofangreind ummæli gefa til kynna höfðu flestir miklar væntingar og jákvæð 

viðhorf til safnsins og verkefna þess, meðan aðrir voru heldur neikvæðari og sögðu 

væntingarnar vera  „brostnar og hugsa voða lítið um það“ eða sjá lítinn tilgang í að 

halda því gangandi.  
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Hef ekki miklar væntingar til safnins. Dreg í efa hvort að það sé viðeigandi að 

eyða pening í þetta fyrirbæri á þessum tímapunkti þar sem fjármagn til að 

styrkja greinina sjálfa og byggja hana upp er mjög takmarkað. Þar sem 

fjármagn er svo takmarkað finnst mér jafnvel betra að safnið væri bara 

Hönnunargeymsla... 

Meðan annar lítur svo á að Hönnunarsafnið geti verið það „ankeri sem íslensk hönnun 

þarf á að halda“ og eigi að „sýna það nýjasta og framsæknasta sem hönnun á Íslandi 

hefur upp á að bjóða“. Safnið þurfi að móta „skýra stefnu sem fylgt er eftir í góðri 

samvinnu við aðra aðila í samfélaginu sem hafa með sjónræna nytjalist að gera“.  

5.1.4. Mótun safnsins og framtíðarsýn 

Stærstur hluti hönnuðanna töldu vel hafa tekist til í uppbyggingunni miðað við 

aðstæður og töldu það „komið ágætlega á legg [...] það er kominn grunnur sem hægt 

er að byggja ofaná“ og nokkuð vel „miðað við aðstæður [...] sem hafa verið 

hörmulegar“. Bent er á að „merku grunnstarfi hafi ekki verið hampað sem skyldi“ og að 

uppbygging safnsins hafi farið „hægt af stað“ en gengið „betur en fólk hafi tilfinningu 

fyrir, miðað við aðstæður“.  

Ég tel að menn hafi gert sitt besta, en tel þó að samvinna við aðrar stofnanir 

hefði getað styrkt safnastarfið. Tenging við lítið bæjarfélag tel ég að hafi staðið 

starfseminni fyrir þrifum“.  

Hönnuðirnir voru spurðir um framtíðarsýn sína á Hönnunarsafnið og hvernig þeir vildu 

sjá það eftir tuttugu ár. Þar komu aftur fram óskir um íslenska hönnun í góðum 

safnkosti sem gefi innsýn í íslenska hönnunarsögu og aðgengilega á netinu, sem ekki 

er nefnt víða í svörunum varðandi framtíðarsýnina. Væntingar sumra eru 

metnaðarfullar um „að Hönnunarsafnið sé aðalmiðstöð hönnunar, þar séu 

framsæknustu sýningarnar og þar komi fram framsækin stefna í hönnunarmálum“. 

Aðrar eru varkárar „mikilvægt er að hafa raunhæfar en skynsamlegar væntingar“ eða 

með varnaðarorðum varðandi meðalmennsku.  
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Hönnunarsafnið mótast væntanlega af þeirri umræðu sem fer fram um hönnun 

á Íslandi hverju sinni. Sú umræða er nú á miklum villigötum. Allt er hönnun. [...] 

Safnið getur ekki annað en speglað þetta. Það eitt og sér gerir engin kraftaverk, 

en ef safnið getur staðið sjálfstætt og hafið sig yfir meðalmennskuna getur það 

haft mjög jákvæð áhrif. 

Nokkurra væntinga varð vart um að húsnæði safnsins verði „stórt og fallegt teiknað af 

íslenskum arkitektum“ á góðum stað og verði „sýninlegt öllum sem eiga leið um og 

geti notið innblásturs íslenkrar náttúrufegurðar um leið og fallegrar hönnunnar“. 

Umhverfi og náttúrutenging við safnabygginguna er mörgum mikilvæg sem sjá framtíð 

safnsins í fallegu umhverfi þar sem hægt sé að vera stoltur af því....-. 

Í nýju húsnæði þar sem byggingarlist, hönnun og mögnuð náttúra spila saman 

á einstæðum stað, hraunjaðar eða strönd í landi Garðabæjar eða Álftaness.  

Safnið ætti að endurspegla allt það sem Íslendingar eru stoltastir af í hönnun 

sinni og framleiðslu. Ég sé fyrir mér alþjóðlegar sýningar, alþjóðlegar 

ráðstefnur. Virka samvinnu við skólastarf. Ég sé fyrir mér að starfsemi safnsins 

sé í samvinnu við íslenska hönnuði og að safnið verði vettvangur fyrir samtal og 

stefnumótun um málefni hönnuða og hönnun. 

5.2. Fyrrverandi forstöðumaður 

í þessum kafla er unnið úr svörum Aðalsteins Ingólfssonar fyrrverandi forstöðumanns 

safnsins, tilvitnanir eru sótta í viðauka nr. 2.3. Hann kom að safninu á upphafsdögum 

þess árið 1999 og starfaði sem forstöðumaður og eini starfsmaður þess þar til nýr 

samningur var gerður milli Garðabæjar og Mennta- og menningarmálaráðuneytisins 

árið 2007.  

Aðalsteinn sat einnig í undirbúningsnefnd að stofnun safnsins og kom því að mótun 

tillagna fyrir safnið, um markmið safnsins, stjórnunarstefnu og söfnunarmarkmið þess. 

Segir hann að nefndin „taldi ekki vera í sínum verkahring að gera tillögur að 

staðsetningu, en ég held að allir nefndarmenn hafi einhvern veginn gefið sér að safnið 

ætti að vera „miðsvæðis“ á höfuðborgarsvæðinu“.  
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Árið 1999, þegar kynnt var ákvörðun um að staðsetja safnið í Garðabæ, var alls 

staðar látið að því liggja að ástæðan væri sérstakur áhugi Garðbæinga á því að 

eignast safn sem gegndi því hlutverki að skapa fyrrum „svefnbæ“ 

menningarlegan prófíl.  

Seinna, þegar rann upp fyrir mörgum Garðbæingum að leggja þyrfti 

Hönnunarsafni til talsverða peninga, að minnsta kosti að þeirra mati, fór ég að 

heyra aðra útgáfu af því hvers vegna safnið var sett niður í Garðabæ. 

Samkvæmt henni hafði Birni Bjarnasyni ekki hugnast það að setja 

Hönnunarsafn niður í Reykjavík, þar sem helsti pólitíski andstæðingur hans, 

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, þáverandi borgarstjóri, gæti hreykt sér af því.  

Þegar Aðalsteinn var spurður um mikilvægi staðsetningar safnsins á starfsemi og 

sýnileika þess, sagðist hann ekki hafa séð neitt að því að safnið væri rekið í Garðabæ 

sem væri tiltöluleg miðsvæðis á stór-Reykjavíkursvæðinu, en um staðsetningu þess 

innan bæjarfélagsins sagði hann. 

Garðbæingar höfðu boðið lóð undir safnið alveg niður við sjó, með makalaust 

fínu útsýni [...] Þessi staðsetning og falleg safnbygging, hefði getað haft ámóta 

aðdráttarafl og Lousiana-safnið norðan við Kaupmannahöfn, sem er ekki heldur 

miðsvæðis þar í landi. Við reiknuðum auðvitað ekki með þeim doða sem lagðist 

yfir þessi áform öll með tilkomu nýs bæjarstjóra, Ásdísar Höllu Bragadóttur, en 

hún sýndi safninu nánast engan áhuga.  

Um tilfinningu sína fyrir skilningi bæjaryfirvalda á mikilvægi safnsins fyrir hönnun í 

landinu eða ímynd bæjarins sagði Aðalsteinn að þeir sem upphaflega komu að 

samningi bæjarins um safnið „hafi alla tíð starfað af heilindum“. Þeir hafi talað um 

mikilvæga þýðingu safnsins fyrir bæjarfélagið og „þörfina fyrir að auka á safnaflóruna 

og hækka menningarstaðal í Garðabæ með hönnunarsýningum, og auka skilning á 

hlutverki hönnunar með því að innvikla skólana í starfsemina“. Umræða um mikilvægi 

hönnunar og safnastefnu í stjórn safnsins hafi komið frá honum og fulltrúum hönnuða. 
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5.2.1. Stefna og stjórnun 

Bæjarstjórn Garðabæjar kom óbeint að starfsemi safnsins þar til bærinn tók formlega 

að sér umsjón þess árið 2007, en „stjórnunarkerfi safnsins var í rauninni meingallað 

frá upphafi [..] menntamálaráðuneytið vildi ekki setja á legg sjálfstæða stofnun í sínu 

nafni, heldur setja það í forsjá einhvers bæjarfélags [...] Búið var til fimm ára 

aðlögunartímabil, þar sem safnið átti að starfa sem „deild í Þjóðminjasafni“ en með 

eigin forstöðumann og svokallaða stjórnarnefnd“ 

Hins vegar ætti Þjóðminjasafnið ekki að hlutast til um starfsemi Hönnunarsafns 

að neinu leyti, heldur lofa því að „finna fótum sínum forráð“. Þetta var skilningur 

Þórs  Magnússonar, fyrrverandi Þjóðminjavarðar og í hans tíð mætti safnið 

einungis velvild og afskiptaleysi frá hendi Þjóðminjasafns.  

„Við reiknuðum ekki með því að Garðbæingar ættu svona erfitt með að hrista af sér 

„svefnbæjarslenið“. Ekki var einungis erfitt að vekja áhuga bæjarbúa á sýningum og 

starfsemi safnsins, heldur sást „starfsfólk á bæjarskrifstofu, um 100 m. frá sýningarsal 

Hönnunarsafns á Garðatorgi, nánast aldrei á neinum þeim viðburðum sem 

Hönnunarsafnið stóð fyrir á Garðatorgi“, sem var nánast í sömu byggingu og 

sýningarsalur safnsins . 

Stjórn safnsins var á árunum 1999 til 2008 skipuð fulltrúum Garðabæjar og 

Menntamálaráðuneytisins auk fulltrúa hönnuða. Á árunum 1999-2007 greiddi 

Menntamálaráðuneytið laun forstöðumanns samkvæmt samkomulagi, en annað 

framkvæmdafé átti að greiðast af báðum aðilum jafnt, sem ekki varð raunin á. „Hins 

vegar lögðu Garðbæingar safninu til sýningarsal á Garðatorgi árið 2000 til að safnið 

yrði „sýnilegt“ og töldu sig eflaust koma til móts við samninginn með þeim hætti“.  

Rekstrarfé safnsins á þessu tímabili 1999-2007 breyttist aldrei, var alla tíð 1.2 

milljónir á ári. Þegar búið var að greiða Þjóðminjasafni fyrir afnot af húsnæðinu 

í Lyngási, afnot af tölvukerfi, ræstingar og annað smálegt, voru oftast ekki 

nema u.þ.b. 7-800.000 aflögu til starfseminnar. Til að halda uppi málamynda 
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starfsemi þurfti ég, sem forstöðumaður, að fara með betlistaf milli fyrirtækja, 

sem tók óheyrilegan tíma og orku“. 

Meðan rekstrarfé safnsins var jafn takmarkað og raun sýndi virtust „stjórnvöld ekki 

vera sérlega ginkeypt fyrir því að leggja peninga í menningarstofnanir. Á sama tíma og 

þau reistu mikil íþróttamannvirki víða um bæinn áttu söfn erfitt uppdráttar“. 

Hönnunarsafnið á að vera hægt að gera „aðlaðandi, áhugavert og dýnamískt“ þar sem 

hönnunarsöfn geta leikið mikilvægt hlutverk í samfélaginu „jafnvel mikilvægara 

hlutverk en listasöfnin sem yfirleitt telja sig ekki þurfa að taka mikið tillit til þess sem er 

að gerast úti í þjóðfélaginu“. Helstu markmið þess eru býsna víð en vel skilgreind í 

greinargerðinni frá árinu 1997 sem er uppistaðan í lögum safnsins, sem ætti að geta 

gefið því kost á að komast á legg og ráða „3-4 sérfræðinga til starfa“ sem gerði því 

kleift að starfa af reisn. 

5.3. Núverandi forstöðumaður 

Í kafla 5.4. er unnið með svör Hörpu Þórsdóttur núverandi forstöðumanns safnsins. 

Tilvitnanir eru sóttar í viðhengi nr.2.2. þar sem Harpa gerir meðal annars grein fyrir 

tilfinningu sinni á áhuga fagmanna og almennings á safninu og starfseminni þar. Hún 

nefnir að Garðbæingar séu opnari fyrir safninu en fyrr og „hefur verið ánægjulegt að 

Garðbæingar hafa sýnt því áhuga að gefa hluti til safnsins, sumir jafnvel komið inn af 

götunni með hluti til að sýna okkur“.  

“Hönnunarsöfn á Vesturlöndum hafa verið að sækja í sig veðrið á síðustu árum og 

almennur áhugi hefur einnig verið að aukast hér á landi og fagmenn, hönnuðir, eiga 

eftir að tengjast safninu betur á næstu árum“ segir Harpa. Miðað við svör hönnuðinna 

hér að framan er augljóst að áhugi þeirra er fyrir hendi, þeir vilja að fulltrúar þeirra hafi 

meira um safnið að segja, að skapa því framsækna ímynd og efla vægi þess í fræðslu 

og miðlun um hönnun og hönnunarsögu. 

Harpa nefnir „að hönnunarsöfn séu vel til þess fallin“ að breyta viðhorfum manna til 

safnanna um „rykfallna gripi, ósnertanleika og upphafningu þeirra“ sem megi gera 

með því að efla hlutverk þeirra sem menntastofnana. Samvinna við skólastofnanir 
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bæði yngri og eldri deilda og með verkefnavinnu nemanda á háskólastigi eða „með 

starfsþjálfun nemenda til nokkurra mánaða í senn“ hafi áhrif á ímynd safnsins útávið. 

Safnið hefur ekki mótað sér fræðslustefnu en fylgir stefnu Garðabæjar í þeim málum 

og við „vinnum í anda þess metnaðar sem þar ríkir“. Áhugi og vilji er á samstarfi 

Hönnunarsafnsins og Hönnunarmiðstöðvarinnar um ákveðin verkefni sem tengjast 

starfsviði hvors um sig, en það eru atriði sem myndu eflaust efla starfsemi safnsins, 

ímynd þess og sýnileika. 

5.3.1. Framtíðarsýn 

Hönnunarsafn Íslands er hluti af safnaflóru höfuðborgarsvæðisins með stór bæjarfélög 

til beggja handa og á þann hátt miðsvæðis, auk þess sem safnið er sérsafn á sviði 

hönnunar fyrir landið allt.  

Ég tel mig geta sagt að fæstir gestir safna „villist“ inn á þau af því að þau  eru 

staðsett miðsvæðis. Fólk fer á söfn af því að þar er eitthvað sem dregur það að. 

Það leitar söfn uppi, sýningar þeirra eða viðburði eftir sínu eigin áhugasviði. 

Það er mikilvægt að söfn séu staðsett þar sem auðvelt er að finna þau, 

bílastæði næg og hreinlegt um að litast svo sómi sé að.   

Frá því í maí árið 2010 þegar safnið flutti í „ný“ húsakynni við Garðatorg og með 

reglubundnum opnunartíma og sýningum hefur orðið sívaxandi aukning almennra 

gesta og ánægja þeirra með starfseminna, tölur um gestafjölda sýna stóraukna 

aðsókn á þessum tíma. „Ég geri mér grein fyrir því að margir hafa kannski ekki enn 

áttað sig á því hvernig svona stofnun, eins og söfn eru [...] Það mun eflaust breytast 

eftir því sem safninu vex ásmegin og starfsemi þess verður almennt kunn fólki“.  

Í greinagerð um safnið til Mennta- og menningarmálaráðuneytisins frá 2009 (bls.3) 

talar Harpa um vilja safnsins til „að skapa virkt samtal við hönnuði um uppbyggingu 

safnsins á næstu árum og það samtal muni leiða af sér trúverðugleika safnsins sem 

leiðandi stofnunar á sínu sviði á Íslandi“. Nú í mars árið 2011 nefnir hún að 

hugarfarsbreyting hafi orðið innan hönnunargeirans, eftir því sem starfsemin varð 

sýnilegri og sýningar reglulegri „eigi fagfólkið eftir að tengjast safninu betur á næstu 
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árum“. Af svörum hönnuða hér að framan er að sjá að þeim finnist enn ekki nóg hafa  

áunnist í þessum efnum, þó skrefin séu framávið. 

Frá því að ég hóf störf, haustið 2008 hafa skrefin öll verið í rétta átt, til 

uppbyggingar og sýnileika. Safnið hefur fengið töluverða aukningu á rekstrarfé 

frá Garðabæ og sjálfaflafé safnsins hefur að sama skapi aukist töluvert. Safnið 

er orðið sýnilegra eftir að það fékk nýtt húsnæði og það hefur meiri möguleika 

til að ráðast í stærri sýningar- og rannsóknarverkefni en áður. Þessi þróun hefur 

í raun orðið mjög hröð á síðustu misserum og ef heldur sem horfir þá mun 

staða safnsins styrkjast innan íslenskrar safnaflóru. 

Samkvæmt framtíðarsýn Hörpu má á næstu áratugum ætla að safnið auki við 

sýningarrými sitt í nýrri byggingu þar sem safneignin verði reglulega til sýnis og gera 

má ráð fyrir „fjölbreyttri þátttöku safnsins í miðlun hönnunarsögunnar, bæði út frá 

rannsóknum sem safnið stendur að en ekki síður að safnið verði opin miðstöð fyrir 

fræðimenn á þessu sviði“. Söfnin eru menntastofnanir, með mikið menntunargildi, sem 

gætu meðal annars komið sér upp nýrri menntunarleið með starfsþjálfun nemenda til 

nokkurra mánaða í senn, aðferð sem tíðkast innan iðngreinanna. Safnið eflist sem 

sérfræðisafn um íslenska hönnunarsögu sem verði aðgengilegri á netinu, „að miðlun 

verði fjölbreyttari, ekki síst veflæg og gagnvirk og að safnið hafi ávallt forsendur til að 

safna góðri safneign og vinna úr henni á hverjum tíma“. Á komandi tíð má gera ráð 

fyrir breytingum á hönnunarsöfnum og að þróunin verði töluverð á 21. öldinni, segir 

Harpa og lítur framtíð safnsins björtum augum. 

Vissulega eru ákveðnar vísbendingar á lofti um breytingar almennt. Hvað 

hönnunarsöfnin varðar þá grunar mig að varðveisluþátturinn verði 

fyrirferðamikill og jafnvel að söfn sérhæfi sig enn frekar en þau gera í dag hvað 

alþjóðlegu hönnunarsöguna varðar. Hér á Íslandi á ég von á að sérhæfing 

safnanna verði skoðuð mun betur og almennt verði farið að tala um landið allt 

sem eitt söfnunarsvæði og lögð áhersla á að hvert safn byggi upp sérsvið sitt, 

þá er ég ekki eingöngu að tala um söfn á sviði hönnunar.   
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5.4. Bæjarstjóri Garðabæjar 

í þessum kafla er skráð viðtal frá 25 apríl við Gunnar Einarsson núverandi bæjarstjóra 

Garðabæjar (viðhengi nr.2.4.) þar sem hann nefnir að samkvæmt skráðri 

menningarstefnu bæjarins frá árinu 2005 hafi verið lögð áhersla á að bærinn marki sér 

stefnu sem hönnunarbær. Það sé langhlaup að ná því marki „það er ekki spretthlaup 

að skapa ákveðna ímynd á bænum sem hönnunarbæ, en við erum á góðri leið með 

starfsemi Hönnunarsafnsins“.  

Við tölum þannig um Hönnunarsafnið að það sé akkerið í því að búa hér til 

hönnunarbæ, að skapa ímynd bæjarins. 

Bærinn hafi meðal annars sett af stað samkeppni um safnahús í nýjum miðbæ 

Garðabæjar við Garðatorg, þó eitthvað dragist með bygginguna þá „er ýmislegt sem 

hefur gerst frá því við gerðum samninginn og frá því mennningarstefnan var samþykkt 

árið 2005 sem styrkir hönnunarsafnið“. Það er bara eitt hönnunarsafn á Íslandi og það 

þjónar þessari ímyndarsköpun bæjarins sem hönnunarbær, með því að vera ákveðin 

fyrirmynd og „ef að safnið nær að uppfylla öll hlutverk sín eins og til dæmis að sinna 

rannsóknum, að sinna sýningum, metnaðarfullum sýningum. Vera á þann hátt 

hvatning til annarra að skoða hönnun, að velta hönnun fyrir sér og efla hönnunarstarf 

almennt [...] þá er það að þjóna þessari ímynd“.  

Það tekur smá tíma að koma því inn í bæjarbraginn, að þetta sé stefnan, að 

þetta sé sýnin, en þar vinnur tíminn með okkur. En eins og ég sagði þá er þetta 

langhlaup en ekki spretthlaup. 

Samstarf við skóla er mikilvægt í því sambandi að efla vitund innan bæjarfélagsins og 

„við höfum kennsluráðgjafa í hönnun sem er kostaður af Ikea sem hefur það verkefni 

að efla hönnunarvitund [...] og höfum verið í góðu samstarfi við fjölbrautarskólann 

varðandi hönnunardeildina þar“.  

5.4.1. Stefnan í dag 

Gunnar talar um að eftir því sem safnið eflist þá hafi „menn aukinn áhuga á því að 

koma munum þar fyrir“ og safnið láti vita af sér úti á markaðinum en bíði ekki bara eftir 



 
  
 

79 

því að munir berist. Það á að láta vita af því hvaða munum það sækist eftir og vera „á 

höttunum eftir því sem það þarf að hafa“. Varðandi spurninguna um hvort þetta viðhorf 

hefði ekki mótandi áhrif á safnastefnuna sagðist hann ekki taka faglega afstöðu til 

þess . Hann lítur svo á að eftir því sem safnið öðlast meiri virðingu útávið verði 

„auðveldara“ að ná til styrktaraðila og segir að þó ríkið hafi dregið úr fjárveitingum 

sínum „þá höfum við bara verið að auka við fjárveitinguna til safnsins“.  

Varðandi fjárhagsáætlun safnsins þá er það ekkert útilokað að menn setji í 

framtíðinni meiri fjármuni í þennan þátt ef það kemur í ljós að þetta er hamlandi 

fyrir vöxt safnsins, þá taka menn bara á því.  

Ég kvíði því ekki að fyrirtæki og þeir sem eru í þessum hönnunarbransa sjái 

ekki ástæðu til að styrkja safnið enn frekar í framtíðinni, ég kvíði því alls ekki, 

það er bara „að sá veldur sem á heldur“ og við erum með nægilega mikið 

sjálfstraust. Ég vil bara segja að við getum rekið þetta með sóma og með 

stuðning samfélagsins. 

Gunnar segir að safnið sé nú á unglingsárum sínum og að halda utanum safnið sé 

eins og ala upp barn „maður hlúir að því, það nær ýmsum áföngum og stendur sig vel, 

en þú heldur áfram að styrkja og styðja við þangað til það getur algjörlega staðið á 

eigin fótum“. Hann vill sjá það sinna rannsóknum og halda metnaðarfullar sýningar, 

bæði innanlands og utan, en ekki síst að styrkur þess verði hvatning útí samfélagið 

allt. Að með auknum þroska aukist gæði safnastarfsins „við erum bara á þessari 

vegferð“ segir hann.  

Samkvæmt skoðunum hans þarf að efla tengslin við skólana í Garðabæ, þar sem 

Hönnunarsafnið sé í fararbroddi og vera með vinnuvikur þar sem fjallað er um hönnun 

og hvernig „hlutir eru skapaðir“ en einnig við Listaháskólann og aðrar stofnanir. Hann 

vill að safnið leggi metnað í að vera með fyrirlesara og ráðstefnur um hönnun, með 

innlendum og erlendum gestum til að fá í gang umræðu um hönnun. 

Hönnun er tiltölulega óplægður akur sem hefur eflst eftir kreppuna. Við sjáum 

þetta víða annarsstaðar, til dæmis í Danmörku, þar er þetta orðið hluti af helstu 
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útflutningsgreinum samfélagsins. Þar selja menn danska hönnun [...] og hér má 

hugsa sér þetta eins, þannig vil ég sjá þetta hér líka.   

En mér finnst þetta hafa tekist ágætlega útávið og hönnunarsafnið bara vex, 

eflist og við höfum ekki nein áform önnur en að halda því áfram. 

  Það hafa verið hér metnaðarfullar sýningar og framtíðin er tryggð. 

  

Samantekt  

Töluverð gagnrýni hönnuða kemur fram í könnuninni á aðkomu bæjarins að vexti og 

sýnileika safnsins sem hafði sýningaraðstöðu í litlu illfinnanlegu húsnæði að baki 

verslunarkjarna. Þótt einstaka sýningar hafi verið góðar hafi safnið ekki náð að festa 

sig í sessi enda illa kynnt og ókunnugt mörgum sem væntu þó mikils af því. 

Staðsetning og húsnæðismál þess er hönnuðunum og fyrrum forstöðumanni þyrnir í 

augum. Þeir vildu hafa safnið í miðborginni, en svo sé ekki raunin og því sé mikilvægt 

að því sé ætlaður lykilstaður í fögru umhverfi, gjarnan í náttúrulegu umhverfi og vel 

hannaðri byggingu. Áhersla á söfnun íslenskrar hönnunar bæði verk frumherja og 

samtíma hönnuða er viðmælendum hugleikin, að safnið sýni safneignina reglulega og 

upplýsi um gildi og tilgang hönnunar. Mikil áhersla er lögð á menningar- og 

menntahlutverk safnsins bæði í svörun fagmanna og forstöðumanna safnsins, sem og 

bæjarstjórans sem leggur áherslu á að Hönnunarsafnið sé akkerið í því „að skapa 

ímynd bæjarins“. Fyrrverandi forstöðumaður dregur í efa að bærinn valdi rekstri 

safnsins, en bæjarstjórinn telur að vel gangi og safnið sé að vaxa. Staðreyndin er 

samt sú að safneignin byggist á gjöfum og fjármunir til starfseminnar duga einungis til 

daglegs reksturs. Núverandi forstöðumaður bendir á að safnið hafi eflst og styrkst á 

síðustu misserum og hún vonist til að fagfólk eigi eftir að „tengjast safninu betur á 

næstu árum“. Í ljósi gagnrýni og ábendinga fagfólks varðandi helstu áherslur, svo og 

samanburðar á starfsemi erlendu safnanna, eru augljós verkefni sem safnið og bærinn 

gætu staðið fyrir og myndu styrkja starfsemina og sýnileika safnsins. Þetta eru 

áherslur sem styrkja ásýnd bæjarins, styðja við framkvæmd menningarstefnu og þá 

stefnuyfirlýsingu að gera bæinn að hönnunarbæ. 
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6. Framtíðarverkefni  

Margar góðar ábendingar komu fram hjá viðmælendunum og gætu nýst safninu, bæði 

gagnrýni sem fram kom á ýmsa þætti í rekstri safnsins og hvað varðar staðsetningu 

þess, en ekki síður sýnileika safnsins í samfélaginu og menningarumræðunni. Í 

könnuninni eru áhugaverðar ábendingar sem rétt er að hyggja að og leita lausna á. Sá 

rammi sem safnið býr við, meðal annars fjárhagslegur, setur því að einhverju leyti 

skorður til framkvæmda, en í mörgum öðrum verkefnum þarf viljan einan til að koma 

hlutum í framkvæmd.  

Rétt er að benda á þá kafla hér á undan sem fjalla um virði og mikilvægi eflingar 

menningarlífsins fyrir bæjarfélagið í ljósi svara bæjarstjórans. Þar kemur fram að hann 

meti menningarvirði safnsins, sé meðvitaður um mikilvægi þess fyrir bæjarfélagið og 

hlut þess í ímynd menningarbæjar. Í svörum hans má sjá vilja bæjarstjórnarinnar til að 

gera veg safnsins meiri á komandi tíð og það má túlka það svo að leið til athafna sé 

opin. Í kaflanum um erlend söfn koma einnig fram margar útfærslur á verkefnum sem 

nýst gætu Hönnunarsafninu og yfirfæra mætti á aðstæður þess. Í mörgum þessara 

tillagna gætu verið verkefni sem hefðu kostnað í för með sér og þyrfti að semja um við 

bæinn eða leita til kostunaraðila. Í öllum tilfellum er nauðsynlegt að byggja upp traust 

og gott samstarf við hönnunarbæinn Garðabæ og þau fyrirtæki sem hugsanlega 

kæmu að framkvæmd verkefnanna, eða aðra aðila eða stofnanir eins og 

Hönnunarmiðstöðina eða skólana.  

Hér á eftir fara nokkrar tillögur að úrbótum og verkefnum sem ég álít að safninu gætu 

gagnast. 

6.1. Hönnuði að stjórnun safnsins 

Til að koma til móts við ábendingar og umfjöllun viðmælenda tel ég fulla þörf á að 

fulltrúi hönnuða sitji í stjórn safnsins eins og upphaflega var gert ráð fyrir. Í óskráðu 

viðtali (mars, 2010) við forstöðumann safnsins kemur fram að hún teldi ekki þörf á því 

enn sem komið er, þó hugsanlega mætti stofna fagráð við safnið sem hönnuðir ættu 
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aðild að. Þótti henni erfiðara að sjá fyrir sér hvernig samstarfinu væri komið á þar sem 

samtök hönnuða, Form Ísland, væru ekki starfrækt lengur og aðildarfélög hönnuða 

gengu inn í Hönnunarmiðstöðina árið 2008. Fagmenn mætti einnig fá sem ráðgjafa 

vegna eflingar safneignarinnar eða skipulags sýninga. Einfalt væri að fá 

Hönnunarmiðstöðina til að tilnefna fulltrúa frá aðildarfélögunum, hvert félag gæti 

tilnefnt einn fulltrúa síns félags, en stjórn miðstöðvarinnar veldi einn eða fleiri fulltrúa 

úr þeirra hópi til samstarfs við safnið. Samkvæmt upphaflegum samningi um 

Hönnunarsafnið voru þrír fagtengdir aðilar af fimm í stjórn (sjá kafla 3.1.). Skipun 

fagráða við söfn gera fagmönnum mögulegt að hafa áhrif á starfið, það breikkar 

faglega vitund um sýninga- og safnastefnu, auk þess styrkir það stöðu safnstjóra í 

faglegum ákvörðunum. 

6.2.Tenging við aðrar stofnanir 

Með því að tengjast Hönnunarmiðstöð Íslands tengdist safnið hönnuðum beint, þar 

sem þeir eiga aðild að miðstöðinni, en samstarf þessara stofnana um margvísleg 

verkefni gæti verið báðum til hagsbóta. Safnið ætti að falast eftir samstarfi og þáttöku í 

fyrirlestrarröð um hönnun sem Listasafn Reykjavíkur, Listaháskóli Íslands og 

Hönnunarmiðstöðin hafa staðið fyrir á síðustu árum. Hönnunarsafnið gæti þannig 

orðið hluti af verkefni sem þegar er farið af stað og haft áhrif á val fyrirlesara, meðal 

annars með hliðsjón af og/eða tengingu við sýningar safnsins. 

Tengsl við Listaháskólann gætu verið safninu mikilvæg lyftistöng til að nálgast nýja 

hugsun og leiðir í safnastarfinu og gætu tengst verkefnavinnu nema í hönnunardeild 

innan skólans eða safnsins. Verkefni gætu tengst safneigninni, völdu tímabili eða 

þema sem gæti endað með sýningu eða kynningu innan safnsins. Slíkt verkefni gæti 

meðal annars vakið hugmyndir að framleiðslu fyrir safnbúðina. Sambærileg tengsl má 

hugsa sér við hönnunarbrautir annarra skóla í margs konar útfærslu. Safnið gæti 

einnig tekið nema Listaháskólans í námsdvöl um tíma sem hluta af námi tengdu 

safnfræðslu. Slík námsdvöl gæti einnig tengst námi Háskóla Íslands í safnfræði og 

nýst þeirra nemum. Skipuleggja má frekari verkefni í samvinnu við fleiri háskóla sem 

gætu nýst báðum, verkefni sem gætu tengst rekstri eða verkefnastjórnun og 
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hugmyndavinnu að viðburðum eða uppákomum innan safnsins. Slík samvinna getur 

verið mjög gefandi og skapað nýja og óvænta sýn, tækifæri og tengsl. 

Hönnunarsafnið gæti einnig staðið að samkeppni meðal hönnunarnema í samvinnu 

við valið fyrirtæki, um sérstaka hluti, fyrir safnbúð, bæinn eða vegna sérstakra 

viðburða. Hér gæti verið samvinnuverkefni sem safnið stæði að, hefði frumkvæði að 

og leiddi í samvinnu við skólana og fyrirtæki.  

6.3. Samstarfsvettvangur  

Hönnunarsafnið ætti að setja sér það markmið að koma af stað árlegri ráðstefnu um 

hönnun og hönnunartengd efni, þar sem árlega væri tekið fyrir sérstakt þema, eins og 

arkitektúr og skipulag, eða mannvirkjahönnun og náttúruvernd, endurskoðun 

hugmynda um minjagripi, svo dæmi séu tekin. Þemu gætu verið margvísleg og í 

hverju tilfelli má finna samstarfsaðila að framkvæmd verkefnisins, sem dæmi gætu 

þeir verið Arkitektasafn Listasafns Reykjavíkur, fyrirtæki sem tengdust efnisflokknum 

eða fagfélög hönnuða. Önnur áhugaverð umfjöllunarefni væru myndlist og hönnun, 

leiklist, leikhús og hönnun eða bókmenntir, bækur og hönnun. Hér gæti skapast 

umræðuvettvangur þar sem áhugaverðum faggreinum væri teflt saman og myndi þetta 

setja stofnun á borð við Hönnunarsafnið í nýtt skapandi samhengi. Til viðbótar 

íslenskum fyrirlesurum væri ráð að fá erlendan gestafyrirlesara til að fá mikilvæga nýja 

sýn á efnið, en ráðstefnuna og fyrirlestrana mætti taka upp og gera aðgengilega á 

netinu, á heimasíðu safnsins. 

6.4. Hönnuður mánaðarins og fleiri verkefni 

Safnið hefur minni sal, rými að baki aðalsýningarsalnum, sem gæti nýst til markvissrar 

kynningar á íslenskum hönnuðum og mætti hugsa sér að valdir væru þrír til sex 

hönnuðir á ári sem kynntir væru einn mánuð í senn, bæði af eldri og yngri kynslóð 

hönnuða. Þar gæti einnig verið vettvangur til að kynna sérstök hönnunarverkefni sem í 

gangi eru á hverjum tíma eða verkefni ungs hönnuðar eða hönnunarteymis innan 

vöru- eða listhönnunar. Það færði safninu persónulega nálgun og athygli, en einnig 

væri safnið orðið virkur þáttakandi í hönnunarumræðunni, sem var ein af óskum 
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hönnuða um eitt hlutverka safnsins og myndi um leið tengjast starfandi hönnuðum enn 

frekar.  

Hönnunarsafnið gæti staðið fyrir árlegri viðurkenningu fyrir framúrskarandi hönnun, 

eða til hönnuða sem þykja hafa staðið sig vel, hvort heldur ungir eða þroskaðir 

hönnuðir. Viðurkenningin gæti verið táknræn, henni fylgdi sýningarboð, eða sérstök 

kynning á verkum viðkomandi. Ýmsar útfærslur mætti sjá fyrir sér í tengslum við slíkar 

viðurkenningar eða verðlaun, hvort sem viðburðurinn væri árlegur eða haldinn á 

tveggjaára fresti. 

6.5. Hollvinasamtök 

Söfn um allan heim eiga sér hollvini (e. Friends of the Museum) sem styrkja safnið og 

standa með því. Hollvinir greiða árlega upphæð, félagsgjald, sem getur komið safninu 

vel og fá í staðinn aðgangskort að sýningum safnsins og boðskort á opnanir þess, en 

einnig á aðrar uppákomur í safninu. Félagar í þessum samtökum geta einnig fengið 

leiðsagnir um sýningarnar, fræðslu og upplifun á persónulegan hátt, hitt hönnuði, 

sýnendur og sýningarstjóra sýninganna. Safn í mótun eins og Hönnunarsafnið ætti að 

eignast sína „hollvini“ bæði safninu og vinunum til gleði og gagns, en ekki síst safninu 

til hagsbóta og eflingar.  

6.6. Sýnileiki og tengsl við bæinn 

Benda má á að merkingar í bæjarfélaginu um Hönnunarsafnið eða hönnunarbæinn 

eru litlar, ef nokkrar, og ekki sjáanlegar við þjóðveginn í alfaraleið gegnumakstursins. 

Skilti, merki, fána eða önnur kennileiti mætti setja upp og leiða fólk að safninu og vekja 

athygli þess á „stolti“ bæjarins, flaggskipi hönnunarbæjarins sem jafnframt næði 

athygli bæjarbúa. Þannig mundu þeir sem fara um hlaðið á bænum sjá að þar er 

áhugaverða menningarstofnun að sækja og hvar hana sé að finna. Hluti af því að 

marka bæinn sem hönnunarbæ er að kynna hann sem slíkan, láta það koma fram svo 

eftir því sé tekið, það má gera sýnilegt við þjóðbrautirnar í gegnum bæinn þar sem 

annars er ekkert sem minnir á hönnun í Garðabæ. 
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Hönnunarsafnið gæti í samvinnu við bæinn staðið fyrir hönnunarviku, eða 

hönnunarhelgi, með skapandi starfi fagmanna og almennings, nokkurskonar 

listahátíðarþema með hönnunarvinkli. Hönnun væri stillt fram á óvæntum stöðum í 

bænum, á stofnunum og almannafæri. Nemar gætu unnið hugmyndavinnu að 

„endursköpun“ svæða innan bæjarins eða „endurhönnun“ bygginga í bænum sem 

væru svo kynntar í safninu eða í tengslum við það.  

 

Samamtekt: 

Framtíðar möguleikar safnsins felast ekki síst í þeirri starfsemi sem vinna má innan 

stofnunarinnar í samvinnu og tengingu við fagaðila, samtök og stofnanir, auk opinbera 

aðila og fyrirtæki. Leið til að auka sýnileika safnsins er að taka hluta starfseminnar út 

fyrir veggi þess, í skólana í formi verkefna sem tengjast safninu og safneigninni, með 

þáttöku í viðburðum annarra stofnana, til dæmis Listaháskólans, Hönnunarmiðstöðvar 

eða Arkitektasafns Listasafns Reykjavíkur. Sýnileika safnsins þarf ekki síður að sinna 

innan bæjarmarka Garðabæjar og þarf að vera liður í þeirri áætlun bæjarins að skapa 

sér ímynd hönnunarbæjar, með sterku safni eins og segir í menningarstefnu þeirra. 

Framtíð safnsins liggur einnig í ímynd safnsins í hugum fagmanna sem geta gjörbreytt 

þeirri mynd með því að eiga þátt í vexti þess og þroska, enda safnið hugmyndafóstur 

þeirra sem er mjög umhugað um framtíð „óskabarnsins“. Aðkomu bæði yngri og eldri 

hönnuða að safninu má skipuleggja neð sýningum eða kynningum og 

viðurkenningum, en einnig með áhugamönnum um framtíð safnsins með stofnun 

hollvinasamtaka og fjölbreyttum viðburðum ætluðum hinum almenna safngesti. 

 

Niðurstöður: 

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er staða og framtíðarmöguleikar Hönnunarsafns 

Íslands í „svefnbænum“ Garðabæ og spurningin um hvort það sé að vakna í 

„hönnunarbænum“ Garðabæ. Það er ekki úr vegi að líkja safninu þannig við Þyrnirós í 

svefnbænum, þar sem nánast ekkert bærðist á því fram á síðasta ár (2010) þrátt fyrir 
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að bærinn setti sér menningarstefnu með áformum um að kynna bæinn sem 

hönnunarbæ. Lokaniðurstöður ritgerðarinnar staðfesta að staða Hönnunarsafns 

Íslands hafi batnað til muna á síðustu árum, og þó sérstaklega frá því að bæjaryfirvöld 

í Garðabæ settu bænum menningarstefnu og tóku ákvörðun um að marka bæinn sem 

„hönnunarbæ“. Það er því ljóst að með því að setja sér stefnu í menningarmálum hafi 

Garðabær stigið mikilvægt skref til að tryggja vöxt Hönnunarsafnsins og efla hönnun 

innan bæjarélagsins og þar með landsins alls.  

Spurningin sem leitað er svara við í rannsókninni er: Hver er staða og 

framtíðarmöguleikar Hönnunarsafns Íslands í jaðarbyggð höfuðborgarinnar í upphafi 

21 aldarinnar? Rannsóknarspurnigin er ekki síst sett fram í ljósi gagnrýnnar 

umfjöllunar margra hönnuða um stofnun og uppbyggingu safnsins. Niðurstaða mín er 

sú að þrátt fyrir marga jákvæða þætti bæði í ytra og innra umhverfi safnsins geti staða 

þess í dag tæplega talist góð. Um leið er það niðurstaða mín að safnið hafi mikla 

framtíðarmöguleika ef bæjaryfirvöld í Garðabæ leggja sitt af mörkum og stjórnendur 

safnsins halda áfram uppbyggingarstarfi sínu og þannig geti safnið orðið íslenskri 

hönnun lyftistöng og flaggskip “hönnunarbæjarins” Garðabæjar. 

Til þess að að kanna stöðu safnsins og möguleika notaðist ég við aðferð 

(Markaðsáætlanir, Impra á.á.) sem er vel þekkt við stefnumótun innan fyrirtækja og 

stofnana, svokallaða SVÓT (e. SWOT analysis) greiningu: Styrkleikar, Veikleikar, 

Ógnanir og Tækifæri, þar sem skoðaðir eru styrkleikar og veikleikar í innra umhverfi 

fyrirtækis eða stofnunar og svo ógnanir og takmarkanir í ytra umhverfi þess. Í stað 

ógnana kaus ég hins vegar að líta á takmarkanir. 

- Styrkleikar safnsins liggja tvímælalaust fyrst og fremst í öflugu innra starfi sem hefur 

verið að styrkjast og eflast að undanförnu (kafli 5.5.3.). Safnið hefur fest sig í sessi, 

það virðist komið til að vera. Það hefur nú fasta sýningardagskrá og gegnir mikilvægu 

hlutverki í menningarímynd bæjarins. Aðstandendur safnsins, bæjaryfirvöld í 

Garðabæ, hafa sýnt að þau hafa mikinn vilja til þess að safnið dafni og vaxi og hafa í 

menningarstefnu sinni sett safnið í öndvegi. Þá hefur ötult starfsfólk og forstöðumaður 

sterka sýn á framtíð safnsins og möguleika og sýnt að þau eru tilbúin til að vinna 
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safninu brautargengi (kafli 5.3.1.). Þá felast miklir styrkleikar í eðli safnsins sem 

sérsafns, en hönnunarsöfn búa yfir miklum möguleikum á að tengja saman 

viðfangsefni sitt og daglegt líf og upplifun gesta sinna á lifandi máta.  

- Veikleikar safnsins eru hins vegar nokkrir. Safnið hefur skort fé til að takast á við 

helstu verkefni, meðal annars að byggja upp safneign sína, en með því hefur því ekki 

tekist sem skyldi að sinna grunnþætti safna samkvæmt safnalögum. Þrátt fyrir 

metnaðarfulla menningarstefnu hafa bæjaryfirvöld í Garðabæ ekki verið tilbúin til að 

veita safninu þann stuðning sem er nauðsynlegur til að það geti raunverulega 

blómstrað eða jafnvel sinnt hlutverki sínu. Þetta er ekki síst alvarlegt þar sem það 

hefur ýtt undir neikvætt viðhorf hönnuða til safnsins (kafli 5.1). Þá er samsetning 

stjórnar safnsins hindrun, því í henni á safnið sjálft einn fulltrúa og hönnuðir engan. Af 

5 stjórnarmönnum eru allir nema einn pólitískt skipaðir og því engin trygging fyrir því 

að stjórnin hafi skilning á viðfangsefnum safnsins. 

- Ógnanir, eða ytri takmarkanir safnsins eru því miður einnig nokkrar og erfiðar. Fyrst 

ber að nefna staðsetningu þess í miðbæjarlausu bæjarfélagi. Staðsetningin gerir lítið 

til að draga fólk að safninu sem takmarkar möguleika safnsins á að draga til sín gesti. 

Þá er neikvætt viðhorf hönnuða til safnsins (kafli 5.1) alvarleg takmörkun sem safnið 

þarf að takast á við og yfirvinna. Nátengt staðsetningu safnsins og neikvæðu viðhorfi 

og afleiðing þessara þátta er svo skortur safnsins á jákvæðri og skýrri ímynd eða 

“prófíl”. Ímynd safnsins í menningarsamfélaginu er lítil og umræða um safnið í heild 

sinni er neikvæð sé tekið mark á umfjöllun fagmanna samkvæmt könnun minni en af 

því leiðir að ímynd og umræða er því safninu ekki í hag. Veikleikarnir felast því einna 

helst í slakri ímynd þess útávið. 

- Tækifærin eða möguleikar safnsins liggja í sérstöðu þess í íslenskri safnaflóru. 

Safnið hefur gríðarleg tækifæri til að skapa og sýna nýja vinkla á samspili samtíma og 

eldri verka sem eru verksvið þess samkvæmt stofnskrá. Líkt og gert er ráð fyrir í 

menningarstefnu Garðabæjar eru möguleikar safnsins til tenginga við atvinnulíf einnig 

miklir. Í þessum miklu og augljósu möguleikum býr styrkur sem stjórnendur safnsins 

geta nýtt við uppbyggingu þess. 
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Þegar staða safnsins er skoðuð með þessum hætti er ljóst að brýnasta verkefni 

safnsins er að byggja upp jákvæða ímynd. Þetta verður ekki gert með auglýsingum 

eða markaðsátaki einu, heldur verður safnið að takast á við þá gagnrýnu umræðu sem 

hefur átt sér stað meðal fagmannanna og fjallað er um í ritgerðinni (kafli 5.1.). Til að 

geta brugðist við þessari gagnrýni þarf að þekkja og greina umræðuna. Þó viðhorfin 

hafi verið að breytast, svo vitnað sé til orða forstöðumannsins (kafli 5.5.3.) þá lifir slíkt 

umtal lengi. Gagnrýnin, ómakleg eða ekki, hefur skaðað ímynd þess útávið sem þarf 

að takast á við og bæta svo safnið öðlist í hugum manna þann sess sem því ber.  

Rannsóknir hafa sýnt að umfjöllun manna á millli (e.word of mouth) er í mörgum 

tilfellum ein aðal ástæða fyrir heimsóknum í söfn (The museum experience, 1992, 

bls.28-9). Almenningur lítur svo á að frásagnir annarra, vina og kunningja, séu 

áræðanlegri og gagnlegri en upplýsingar fengnar úr fjölmiðlum. Í ljósi smæðar íslensks 

samfélags er líklegt að viðhorf hönnuða til safnsins hafi mikil áhrif á marga þá gesti 

sem líklegastir væru til að heimsækja safnið, og þar með einnig á aðra gesti. 

Samkvæmt þessari greiningu verður að horfa til þess hver umræðan um safnið meðal 

fagmanna er, ekki síður en almennra gesta, svo Hönnunarsafnið nái markmiðum 

sínum að verða leiðandi stofnun á sínu sviði.  

Safnið þarf einnig að gera sig meira gildandi í íslenskri menningarumræðu. Eitt af því 

sem kom hvað skýrast fram í viðtölum við hönnuði er að safnið er ekki virkur 

þátttakandi í umræðunni um hönnun (kafli 5 og viðauki 1.2.), að ímynd þess sé 

„þögul“. Safnið hafi fram á síðasta ár verið „nánast ósýnilegt öllum“ og það vanti rödd 

þar sem það sé ekki virkur þáttakandi í hönnunarumræðunni. Það má til sanns vegar 

færa að lítið hefur farið fyrir umfjöllun af safnsins hálfu um málefni hönnunar á 

opinberum vettvangi, þegar litið sé svo á að safnið eigi að vera í „fararbroddi“ í 

hönnunarumræðunni.  

Þegar sú ákvörðun var tekin að opna hönnunarsafn í Garðabæ árið 1998 settu 

fagmenn innan hönnunar fram áleitnar spurningar um hvort ákvörðunin hafi verið rétt 

(kafli 5.1.). Það sem helst var bent á var að safninu hafi verið valinn staður í 

„menningarsnauðum svefnbæ“ sem sé „hálf niðurlægjandi fyrir fagið“ og að 
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bæjarfélagið muni ekki sinna safninu eins og því bæri. Ákvörðunin um staðsetningu 

safnsins þótti flestum slæm og voru vangaveltur um að staðsetning safnsins hafi verið 

tekin af pólitískum hvötum (kafli 3.1.1.): „allt þetta ferli og þróunin verið hápólitísk“ eins 

og kom fram í viðtölunum. Hér hafi verið á ferð einhverskonar byggðarstefna þar sem 

safninu hafi verið komið fyrir í „svefnbæ sem ekki hafði einu sinni miðbæjarkjarna” og 

að nota ætti það sem „tæki til að bjarga“.  

Vissulega var ákvörðunin um staðsetningu safnsins og þess að nota safnið til að bæta 

ásýnd bæjarins og að marka bænum sérstöðu sem hönnunarbæ, einnig pólitískar, þó 

ekki sé þar um hreina flokkspólitík að ræða heldur menningarpólítík. Hin pólitíska 

staða safnsins er því augljós, bæði hin menningarpólitíska en einnig sú samfélagsleg 

þar sem mikilvægi þess er augljóst sem tæki til að breyta ímynd bæjarins. Öll 

safnastarfsemi hefur á sinn hátt (kafli 1.4.) pólitísk inntak sem kemur fram í vali 

safngripa til safnsins, í sýningarstefnu og uppsetningu sýninga. Í tilfelli 

Hönnunarsafnsins birtist þessi pólítík meðal annars í þeirri ákvörðun bæjarstjórnar að 

safninu sé ekki ætlað fjármagn til kaupa safngripa (kafli 3.3.). Ljóst er að með þeirri 

ákvörðun er bæjarstjórnin að setja safninu skorður sem eru hamlandi fyrir vöxt þess 

og safninu er því gert erfitt um vik að sinna skyldum sínum samkvæmt safnalögum.  

Líkt og mörg bæjarfélög hér á landi hefur Garðabær sett sér forskrifaða 

menningarstefnu sem lýtur beint að stefnumótun fyrir Hönnunarsafnið og hlutverki 

þess í framtíðarmótun bæjarins. Samkvæmt menningarstefnulíkani Chartrands (kafli 

2.1.3.) má heimfæra Arkitektamódelið að stjórnunarfyrirkomulagi í Garðabæ og vísar 

til þeirrar formmótunar sem er á hendi stjórnvalda og ákvarðanir um menningarstefnu 

eru teknar af þeim. Með mennningarstefnunni frá 2005 var tekin sú metnaðfulla 

ákvörðun að marka bæinn sem hönnunabæ og er Hönnunarsafnið miðpunktur 

þessarar ákvörðunar. Hins vegar má spyrja sig hversu vel þeirri stefnu hafi verið fylgt 

eftir því ekki er að sjá að bærinn hafi unnið nægilega með ákvörðunina og ekki er að 

sjá skýrar vísbendingar um að safnið njóti neins forgangs í stefnumótun bæjarins. 

Ef tekið er á verkefninu og því fylgt eftir hefur Garðabær þó talsverða möguleika á að 

snúa ímynd svefnbæjarins yfir í mynd hönnunarbæjar. Fjölmörg dæmi eru um vel 
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heppnaða stefnumótun í menningarmálum innan bæjarfélaga hér á landi og erlendis, 

með áhugaverðum verkefnum sem mörg hafa tekist sérlega vel (kafli 3.2.2.). Margir 

bæir þar á meðal Garðabær, hafa í anda Creative Cities verkefnis Unesco (kafli 3.2.1.) 

sett sér markmið um að efla menningu og listir innan bæjarmarka sinna og þannig 

stuðla að skapandi starfi. Söfn og safnastarfsemi falla undir skilgreiningu á skapandi 

starfi (kafli 2.1.5.) og  er hönnun dæmi um atvinnuskapandi grein sem hefur góð áhrif 

á hagvöxt með merkjanlegum hætti. Sá félagslegi auður sem menningin og skapandi 

greinar veita inn í umhverfi sitt hefur gildi  

Til að styrkja safnið til framtíðar eru nokkrir þættir sem efla myndu ímynd þess og 

möguleikann til að verða það metnaðafulla safn 21. aldar sem lagt var upp með um 

aldamótin. Í viðtali við bæjarstjórann (5.4.1.) kemur fram að hann er sér meðvitaður 

um menningarvirði safnsins og mikilvægi þess í samfélaginu, í ljósi þess má því ætla 

að safnið hafi tækifæri til að ganga til framtíðarverkefnanna. Tillögur um 

framtíðarverkefni eru komnar frá mér og þeim lærdómi sem fékkst af samanburði við 

erlendu söfnin (kafli 4) og greiningu svara frá viðmælendum könnunarinnar (kafli 5.). Í 

athugasemdum hönnuða mátti sjá marga þætti sem tiltölulega einfalt er að bæta úr, 

sem gáfu mér hugmyndir að margskonar útfærslum sem bæta gætu sýnileika safnsins 

og samstarf við hönnuði og aðra aðila.  

Byggt á rannsókn minni á stöðu safnsins, viðhorfum hönnuða til safnsins (kafli 5.), og 

athugun á reynslu annarra menningarsafna (kafli 4) og bæjarfélaga sem hafa markað 

sér þá stefnu að verða menningarbæir, tel ég að hægt sé að stíga nokkur skref til þess 

að ná þessum markmiðum. Út frá athugasemdum hönnuða um safnið má koma auga 

á marga þætti sem tiltölulega einfalt er að bæta úr. Ég tel því að hægt sé að draga 

upp lista yfir hugmyndir sem gætu bætt sýnileika safnsins og samstarf við hönnuði og 

aðra aðila.  

1. Hönnunarviðurkenning, safnið stæði að árlegri viðurkenningu fyrir 

framúrskarandi hönnun, til einstaklinga eða teymis hönnuða. 

2. Hönnuður mánaðarins, sýningar eða kynningarverkefni í sýningarrými safnsins, 

boð um sýningu einn mánuð í senn, 3-4 á ári. 
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3. Hönnunarráðstefna sem skipulögð væri einu sinni á ári með völdum 

umræðuvettvangi, td. myndlist og hönnun, leikhús og hönnun, bækur og 

hönnun, skipulag og umhverfisvernd, arkitektúr og pólitík ofl. 

4. Hönnunarsamkeppni meðal nema innan Listaháskólans, hönnunarbrauta og 

grunnskólanna, um grip tengdu þema eða safneigninni, sem kynnt væri á 

safnadögum og Hönnunrmars. 

5. Hönnunarháskólinn fælist í verkefnum tengdum viðburðastjórnun, rekstri, 

safnastjórn, safnfræði, safnkennslu ofl. og væri samvinnuverkefni ýmissa deilda 

háskólanna og safnsins. 

6. Hönnuður í fóstur væri verkefni þar sem nema væri veitt starfsþjálfun innan 

veggja safnsins, kynntist safnastarfi og tækist á hendur sértæk verkefni.  

7. Hönnunarfagráð væri skipað fulltrúum hönnuða og jafnvel annara listgreina 

sem væri forstöðumanni til styrktar og leiðbeiningar í verkefna- og sýningavali 

og vali safngripa. 

8. Hollvinasamtök væru stofnuð til að efla safnið og styrkja, félagar fengju 

leiðsagnir um sýningarnar, fræðslu og upplifun á persónulegan hátt, hitta 

hönnuði, sýnendur og sýningarstjóra sýninganna og greiddu árgjald til safnsins. 

9. Hönnunarsafnið úti á vegum skilti, merki og fánar meðfram stofnbrautum sem 

vekja athygli vegfarenda á flaggskipi hönnunarbæjarins. 

10. Hönnunarvika eða hönnunarhelgi með skapandi starfi fagmanna og 

almennings, nokkurskonar listahátíðarþema með hönnunarvinkil sem gæti 

tengst vinnustofum og fyrirtækjum innan skapandi greina í bænum 

 

Niðurstaða mín er sú að brýnasta verkefnið sem safnið stendur frammi fyrir sé að 

styrkja ímynd sína, ekki síst til að það geti öðlist virðingu og sess innan hönnunar- og 

menningarsamfélagsins, en geri sig einnig gildandi í safnasamfélaginu hér á landi en 

einnig erlendis. Því tel ég mikilvægt að þau skref sem safnið stígur á næstu misserum 

miði að því að leysa þetta verkefni. Allar þær hugmyndir sem hér eru taldar upp, að 

þeirri síðustu undanskilinni, miða að því að styrkja samstarf Hönnunarsafnsins og 
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hönnuða. Auk þess myndu fimm fyrstu hugmyndirnar og sú tíunda auka sýnileik 

safnsins og meðvitund almennings um safnið.  

Mörg þessara verkefna eru tiltölulega kostnaðarlítil meðan önnur útheimta bæði 

fjármuni og tíma. Þau verkefni sem útheimta ekki mikinn kostnaðarauka fyrir safnið 

eru verkefni nr. 1, 2, 5 og 9, hönnunarviðurkenning, hönnuður mánaðarins, 

hönnunarsamkeppni og stofnun hollvinasamtaka, enda er bæði húsrými og starfsfólk 

til staðar. Þá má sjá fyrir sér að safnið geti sótt um styrki til að standa undir hluta 

kostnaðar. Tillögur 1, 2, 4 og að hluta til 5 (hönnunarviðurkenning, hönnuður 

mánaðarins, hönnunarvika og hönnunarsamkeppni) má útfæra með sérstakri sýningu 

sem félli þannig að almennu starfi safnsins.  

Hönnunarráðstefna, tillaga 3, þarfnast vitaskuld fjármuna, sérstaklega ef fyrirlesarar 

kæmu frá útlöndum, en einnig má skipuleggja smærri ráðstefnur eða málstofur með 

minni tilkostnaði, og ef ráðstefnan er haldin í samvinnu við háskóla, innlenda og 

erlenda, má sækja um styrki til að fjármagna hana. Tillaga 6, hönnunarháskólinn 

þarfnast einnig samvinnu við menntastofnanir sem gætu hugsanlega deilt kostnaði, og 

gæti um leið opnað möguleika á að sækja um styrki. Tillaga 8, þ.e. hönnunarfagráð 

þarfnast þess vitaskuld að safnið greiði laun fyrir nefndarsetu, en lítið annað. Verkefni 

10, Hönnunarsafnið á götum úti, er verkefni sem safnið mundi vinna í samvinnu við 

bæinn, sem þyrfti vitaskuld að koma að fleiri verkefnum, sérstaklega þeim sem 

útheimta einhvern launakostnað.  

Það er mjög mikilvægt að Hönnunarsafninu takist vel upp, bæði fyrir stöðu hönnunar á 

Íslandi, en ekki síður út frá öðrum og breiðari sjónarmiðum. Menningarvirði 

Hönnunarsafnsins er ótvírætt í samfélaginu, bæði innan og utan bæjarfélagsins. 

Menning telst til almannagæða, stendur öllum til boða og hefur bein áhrif á lífskjör og 

vellíðan þegnanna sem og hagkerfi þjóðarinnar, en hefur einnig gildi í sjálfu sér (Ágúst 

Einarsson, 2004, bls.12). Menningarauður er hugtak sem mikilvægt er að skoða í 

tengslum við söfn í ljósi þess hversu stór þáttur hann er í hagrænu tilliti ekki síður en 

samfélagslegu, þar sem benda má á að menningin móti ásýnd samfélagsins, sem er 

samhljóma markmiðum Garðabæjar um Hönnunarsafnið. Í framtíðarhugmyndunum er 
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verið að auka það menningarvirði sem þegar er til staðar innan safnsins en mundu 

einnig styrkja áform menningarstefnu Garðabæjar um hönnunarbæinn og ímynd hans 

sem menningarbæ.  
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