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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um hlutverk safna í íslensku samfélagi dagsins í dag og hvaða 

skoðanir almenningur hefur á safnastarfi og ímynd safna. Fjallað er um söfn út frá tengslum 

menningar og valds og hvernig almenningur upplifir kenni- og túlkunarvald safna. Einnig er 

fjallað um skoðanir almennings á þeim hópum samfélagsins sem hafa í gegnum tíðina tengst 

hugmyndum um hámenningu og söfn. Stuðst er við rannsóknir á tengslum valds, menntunar 

og samfélagsstöðu og hvernig mismunandi hópar samfélagsins upplifa söfn og safnastarf í því 

tilliti. Fyrst er fjallað um þær kenningar og hugtök sem ritgerðin byggir á og farið er yfir 

breytingar á áherslum safna varðandi hlutverk sitt gagnvart almenningi frá því á 18. og 19. 

öld. Einnig eru lagðar til grundvallar rannsókninni laga- og reglugerðir auk menningarstefna 

sveitar- og bæjarfélaga um safna- og menningarmál. Upplifun og skoðanir einstaklinga af 

ólíkum sviðum samfélagsins eru þar á eftir skoðaðar í samhengi við áherslur yfirvalda og 

safna. Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á áherslur almennings og skoða hvort 

samhljómur er á milli viðmælenda, yfirvalda og safna hvað varðar hlutverk og ímynd safna í 

íslensku samfélagi.  



4 

Efnisyfirlit 

1 Inngangur .......................................................................................................................... 5 

1.1 Aðferðafræði .............................................................................................................. 7 

1.2 Viðmælendur .............................................................................................................. 9 

2 Kenningar og hugtök ...................................................................................................... 13 

2.1 Menning, elíta og almenningur ................................................................................ 13 

2.2 Söfn 18. og 19. aldar ................................................................................................ 20 

2.3 Heimur safnsins og gríma samfélagsins ................................................................... 25 

2.4 Ný safnafræði – söfn fyrir samfélagið ...................................................................... 29 

2.5 Gagnrýni á nýja safnafræði ...................................................................................... 35 

3 Laga- og regluumhverfi safna ........................................................................................ 39 

3.1 Lög og stofnanir ....................................................................................................... 39 

3.2 Menningarstefnur ..................................................................................................... 44 

3.3 Safnanotkun almennings, rannsóknir og kannanir ................................................... 48 

4 Hlutverk og ímynd safna og elítu séð með augum viðmælenda.................................. 52 

4.1 Safnatýpan og elíta 21. aldar .................................................................................... 53 

4.2 Mannbætandi söfn og aukin lífsgæði ....................................................................... 61 

4.3 Sannleikurinn er sagna bestur .................................................................................. 67 

4.4 Uppbrot hversdagsins; Ferðalög og gæðastundir ..................................................... 80 

5 Niðurstöður ...................................................................................................................... 90 

Heimildaskrá ........................................................................................................................... 96 

Prentaðar heimildir ............................................................................................................ 96 

Rafrænar heimildir ............................................................................................................. 99 

Munnlegar heimildir ........................................................................................................ 102 

Aðrar heimildir ................................................................................................................ 103 

Heimildir í neðanmálsgreinum ........................................................................................ 103 

Viðaukar ................................................................................................................................ 104 

Spurningalisti ................................................................................................................... 104 

Eyðublað .......................................................................................................................... 105 

 

  



5 

1 Inngangur 

Í þessari ritgerð er tekið á spurningum sem varða hlutverk safna í hugum almennings. Lengi 

vel hef ég velt fyrir mér hvaða ímynd fólk hefur af stofnunum sem vinna í tengslum við þá 

þætti sem flokkast sem menning, sérstaklega hámenning – en ekki síður því fólki sem starfar 

við eða hefur áhuga á slíkum málefnum. Vangaveltur varðandi vald til að segja sögu fyrir 

hönd hópa og þeir sem fara með það vald hafa verið mér afar hugleiknar en þó fyrst og fremst 

í ljósi þess hvernig aðrir upplifa þetta vald og þessa meintu ráðandi hópa. Þær spurningar sem 

liggja því alltaf til grundvallar í mínum huga eru: Er hugmyndin um vald í gegnum stofnanir 

eins og söfn, einungis ímynd? Ímynd sem er sprottin af þeirri hefð að hugsa um söfn í 

tengslum við yfirstéttir samfélagsins? En ef ímyndin er til staðar í hugum fólks þá tel ég 

einnig áhugavert að vita hvernig fólk upplifir söfn. Eru söfn musteri elítunnar í samfélaginu? 

Hér er vísað til þeirra atriða sem einkenndu söfn á 18. og 19. öld, þegar þau voru að taka 

miklum breytingum og opnast almenningi. Samkvæmt ríkjandi hugmyndum dagsins í dag á 

safnastarf að hafa breyst mikið og söfn horfa á safngesti öðrum augum en áður. En þá vakna 

fleiri spurningar: Hefur íslenskur almenningur jafn mikinn áhuga á söfnum og söfn segjast 

hafa á almenningi? Hvert er samspil yfirvalda og almennings, elítu og safna í samfélaginu? 

Og hvernig upplifir almenningur söfn í ljósi hugmynda um vald og elítu? 

 Það getur verið erfitt að festa fingur á nákvæmlega hvað það er sem stuðlar að því að 

fólk sé í ráðandi stöðu til að meta menningu eða miðla því sem þykir merkilegt. Stundum má 

sjá mjög menntað fólk í þessu hlutverki, aðrir hafa reynslu úr lista- eða menningargeiranum 

og sumir gegna opinberum stjórnunarstöðum sem leiðir þá á þessa braut. Hvað sem því líður 

þá má heyra á tali fólks að til sé afmarkaður hópur sem hefur óformlega merkt sér svæði sem 

einkennast af menningu og listum. Talað er um menningarelítu í ýmsu samhengi og er afar 

misjafnt hvort það er jákvætt eða neikvætt. 

 Í þessari rannsókn er gengið út frá söfnum og hlutverki þeirra í samfélaginu. Ég skoða 

hugmyndir sem liggja að baki safnastarfi og hvaða markmið söfn hafa varðandi hlutverk sitt í 

samfélaginu. Rannsóknin gengur út á að draga fram hugmyndir almennings um söfn og reyna 

að sjá hvaða tilgangi söfn þjóna í hugum fólks – og ekki einungis fólks sem fer á söfn heldur 

einnig þeirra sem lítið eða ekkert fara á söfn. Eru söfn jafn mikilvæg fyrir fólk eins og þeir 

sem stjórna og hafa áhuga á safnastarfi halda? Tekur almenningur söfn jafn alvarlega og þau 

virðast taka sjálf sig? 

 Hugmyndir safna um hlutverk sitt og hugmyndir almennings geta mögulega stangast á 

að einhverju leyti og það birtist t.a.m. vel í frásögn Tony Bennett sem hefur greint frá 

atburðum sem einkennast af þessu misræmi. Þegar British Museum opnaðist almenningi 
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snerust áhyggjur forsvarsmanna safnsins meðal annars um það hverju fólk gæti tekið upp á í 

rými sem það var ekki vant að umgangast. Almúginn gat verið til alls vís og það var jú verið 

að hleypa þeim inn í heilög vé sögunnar, sögu ráðandi stétta. Þegar til kastanna kom voru 

gestir safnsins af almúgastétt ekki einu sinni drukknir þegar þeir heimsóttu safnið – eins og 

forsvarsmenn þess höfðu fastlega gert ráð fyrir, og höguðu sér vel – yfirvöldum til nokkurrar 

undrunar. Hér birtist ákveðið misræmi í væntingum og hegðun ólíkra hópa og stétta. Bennett 

segir frekar frá í tengslum við uppþot sem urðu í London á fyrri hluta 19. aldar. Yfirvöld 

gerðu fastlega ráð fyrir því að múgurinn myndi láta reiði sína gagnvart stjórnvöldum bitna á 

opinberum valdatáknum, eins og söfnum. Því var vopnaður hópur hermanna og starfsfólks 

settur til varnar British Museum. Þarna stóðu starfsmennirnir vopnaðir heykvíslum og 

bareflum, tilbúnir að fórna sér fyrir sögu ráðandi stétta. Óhætt er að segja að þeir hafi 

misreiknað sig hvað varðað upplifun almennings á söfnum sem valdatáknum og ekki ruddist 

múgurinn að safninu, hvorki British Museum eða öðrum söfnum.
1
 Í þessari frásögn tel ég 

ákveðið misræmi birtast hvað skýrast. Á meðan sumir hópar samfélagsins upplifa safnið sem 

verkfæri til miðlunar, samfélagsúrbóta og valdatákn ráðandi stétta þá eru aðrir sem gefa 

safninu varla nokkurn gaum. Það er bara þarna. Leiða má líkur að því að þeir sem fylla fyrri 

hópinn eru hópar sem eru hlutdrægir á einhvern hátt; safnafólkið sjálft, fræðimenn og þeir 

sem tilheyra ráðandi hópum í samfélaginu. Sem sagt þeir sem nota söfn og telja þau 

mikilvægar stofnanir. Þeir sem láta sig það minna varða eru svo þeir sem hafa valið aðrar 

áherslur í lífinu.  

 Kveikjan að þessari rannsókn er að vissu leyti áhugi á hugmyndum fólks á svonefndri 

hámenningu og lágmenningu, að einhverjir hafi ákveðið kennivald sem aðrir hópar taka gilt 

sökum t.d. félagslegrar stöðu. Hér verður horft til þessara menningarþátta en út frá sjónarhól 

safnafræða. Því verður fjallað um kenningar sem tengjast hugmyndum um menningu, ráðandi 

stéttir, menningarlegt auðmagn og smekk í öðrum kafla. Sú umræða leiðir til safna þar sem 

þau eru eitt fornt vígi hópa sem ég mun nefna elítu og yfirvald. Farið er yfir þróun þess 

hlutverks sem söfn hafa ætlað sér í samfélaginu frá því á 18. og 19. öld eða frá því að söfn 

tóku að verða aðgengileg almenningi. Þar mun ég fjalla um hugmyndir safna um hlutverk sitt 

í samfélaginu og umfjöllun fræðimanna um það efni. Að endingu eru kynntar til sögunnar 

áherslur safnafræða eins og þær eru í dag og hvaða breytingar hafa átt sér stað á þeim 

vettvangi frá því sem áður var og gagnrýni á þær hugmyndir.  

                                                      
1
 Bennett, The Exhibitionary Complex: 422-425 
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 Þegar farið hefur verið yfir helstu kenningar, hugtök og þróun safna er dregin upp 

mynd af hinum opinbera vettvangi safna í þriðja kafla. Lög og stefnur eru þar í forgrunni og 

sýna þann ramma sem söfnum er búinn hér á landi auk dæma erlendis frá. Um er að ræða 

safnalög sem og lög sem gilda um einstaka söfn, alþjóðlegar siðareglur og menningarstefnur í 

Skotlandi og Svíþjóð. Af innlendum vettvangi er farið yfir menningarstefnur þriggja 

landshluta og þriggja bæjarfélaga. Farið er yfir markmið og hlutverk sem yfirvöld 

landshlutanna og söfn þar hafa sett sér þegar kemur að þjónustu við almenning og samfélagið 

í heild sinni og hvernig þau endurspegla áherslur safnafræða og söguskoðunar.  

 Að lokinni þessari yfirferð er komið að viðmælendum mínum að láta rödd sína 

heyrast. Í fjórða kafla eru tekin fyrir tvö megin þemu rannsóknarinnar auk þeirra áherslna sem 

komu frá viðmælendum. Fyrst fer fram greining á hugmyndum viðmælenda minna hvað 

varðar upplifun þeirra á ólíkum hópum samfélagsins og söfnum, elítu og almenningi. Samspil 

þeirra þátta sem móta hugmyndir þeirra um hópa og söfn eru skoðuð og hvernig þau líta á 

söfn í dag varðandi gamlar hugmyndir um söfn sem vettvang ráðandi stétta. Næst er greining 

á upplifun viðmælenda varðandi kennivald safna og söfn sem vettvang til umbóta 

samfélagsins og einstaklinga. Að lokum fá viðmælendur að láta rödd sína heyrast á eigin 

forsendum þar sem teknar eru saman sameiginlegar áherslur sem fram komu varðandi notkun 

þeirra á söfnum, hvernig viðmælendur nota söfn og hvaða gildi safnheimsóknir hafa í þeirra 

huga.  

1.1 Aðferðafræði 

Rannsóknin byggist á eigindlegum rannsóknaraðferðum og orðræðugreiningu en ég tók tíu 

viðtöl við tólf einstaklinga þar sem ég spurði þá út í skoðanir þeirra á söfnum og 

safnastarfsemi sem ég ber svo saman við kenningarlegan grunn safnafræðanna sem og við 

umhverfið sem söfn og viðmælendur lifa og starfa í. Við val á viðmælendum var leitast við að 

hafa hópinn fjölbreyttan með tilliti til aldurs, kyns og menntunar þannig að á vissan hátt væri 

um nokkurs konar þversnið af samfélaginu að ræða og að viðmælendur væru nógu margir til 

að standa fyrir vissa fjölbreyttni sem gæti gefið vísbendingar um heildina. Þær niðurstöður og 

skoðanir sem fengust frá viðmælendum mínum eiga þó ekki að að standa fyrir endanlegan 

sannleik um viðhorf almennings til safna heldur eiga þau einungis að veita innsýn í hugarheim 

fólks og gefa mögulega hugmynd um almennar skoðanir. Viðmælendur eru á aldrinum 23 til 

62 ára, sjö konur og fimm karlmenn sem tilheyra ólíkum hópum samfélagsins. Ég þekkti ekki 

viðmælendur mína áður en við hittumst og ræddum saman en ég notaði þá aðferð að biðla til 

fólks sem ég þekki um að benda mér á einstaklinga sem þau þekktu og vildu mögulega gefa 
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sér tíma til að ræða við mig. Ég talaði upphaflega við fjórtán vini og kunningja; af báðum 

kynjum, á ólíkum aldri og með ólíkan bakgunn - og útskýrði rannsókn mína fyrir þeim. Ég 

lagði áherslu á fjölbreytileika viðmælenda og bað hvern og einn um að reyna að finna tvo 

ólíka einstaklinga. Með þeirri aðferð var hugmyndin að fá jafnt kynjahlutfall og jafnvægi á 

aldurshópa sem og að viðmælendur mínir væru einnig með ólíkan bakgrunn og áhugamál. Til 

að fá örugglega fram sem fjölbreyttust sjónarhorn var einnig ítrekað að viðmælendur þyrftu 

alls ekki að hafa sérstakan áhuga á söfnum eða fara að staðaldri á söfn, rannsóknin gengi ekki 

út á reynslu safngesta heldur hugmyndir fólks um hlutverk safna. Að lokum ræddi ég við tólf 

einstaklinga. Í átta viðtölum ræddi ég við einstaklinga en í tveimur viðtölum var um að ræða 

pör sem veittu mér viðtal. 

 Viðtölin voru tekin á höfuðborgarsvæðinu á tímabilinu júlí til október 2012. 

Framkvæmd og undirbúningur viðtalanna var á þann veg að það fólk sem ég hafði beðið um 

aðstoð við að finna viðmælendur talaði við það fólk sem þeim datt í hug að vildi taka þátt í 

þessu verkefni. Ef vilyrði fékkst fyrir viðtali sá ég um að hafa samband við tilvonandi 

viðmælendur og útskýra nánar um hvað viðtalið kæmi til með að snúast. Ég hafði samband 

við fólk eftir ýmsum leiðum allt eftir því hvað ég og tengiliðir mínir töldu best. Við suma 

hafði ég samband í gegnum tölvupóst eða skilaboðakerfi á samskiptavefnum Facebook, í aðra 

hringdi ég og mælti mér mót, allt eftir því hvað hentaði þörfum hvers og eins. Áður en 

viðtölin hófust fengu viðmælendur mínir eyðublað þar sem tilgangur viðtalsins var útskýrður 

og hvernig það yrði notað en þar fylltu þeir einnig út persónupplýsingar sínar s.s. aldur og 

uppruna, menntun og atvinnu.
2
  

 Spurningarnar sem ég lagði fyrir viðmælendur mína voru tvennskonar.
3
 Í fyrsta lagi 

snerust spurningarnar um upplifun fólks af söfnum og var þá horft eftir því hvort 

viðmælendur upplifðu safnið á forsendum gamla eða nýja hlutverks safna, þ.e.a.s. hvort þau 

upplifðu safnið sem valdastofnun eða í þjónustu samfélagsins. Í öðru lagi var leitað eftir því 

hvort viðmælendur teldu að söfn væru fyrir alla hópa samfélagsins. Með þessu móti fengust 

svör sem sneru bæði að hlutverki safna sem og hvernig fólk upplifir söfn með tilliti til 

umræðu um mismunandi hópa í samfélaginu. Þegar kemur að samanburði á skoðunum fólks 

við þær hugmyndir sem yfirvöld og safnaheimurinn gerir sér um hlutverk sitt og ímynd er 

einnig stuðst við skrif sem birst hafa á opinberum vettvangi, í fjölmiðlum og á 

veraldarvefnum. 

                                                      
2
 Sjá eyðublað í viðauka.  

3
 Sjá spurningalista í viðauka.  
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 Þegar horft er til þess um hvaða efni er fjallað í þessari rannsókn þá eru afar mörg 

atriði sem er hægt að skoða í því samhengi. Efnið er í eðli sínu afar víðfeðmt og allir þættir 

þess jafn áhugaverðir en því reynist nauðsynlegt að afmarka skýrt hvaða atriði eru tekin fyrir 

og hver ekki. Það eru helst tvö atriði sem ég vil taka fram að eru ekki til athugunar en það er 

þáttur barna og unglinga auk þess sem ég ákvað að fara ekki djúpt út í þátt safnfræðslumála. 

Ástæðan fyrir því að horft er til fullorðinna einstaklinga eru þau viðmið sem einkenna 

rannsóknina og að allur spurningarammi og áherslur miða út frá upplifun þeirra sem eldri eru. 

Spurningar rannsóknarinnar gera ráð fyrir einstaklingum sem hafa reynslu eða skoðanir á 

málefnum sem ekki er hægt að reikna með að hægt sé að spyrja börn eða unglinga út í, nema 

fara aðra leið að því. Þar sem slík nálgun hefði krafist ólíkra spurninga og mögulega annarra 

áherslna hefði efnið orðið of viðamikið, og til að halda umfanginu innan skynsemismarka sem 

og skýrum ramma í kringum þessa ritgerð var best að draga mörkin við fullorðna einstaklinga. 

Hvað varðar umfjöllun um söfn sem námsvettvang, sem hefði hæglega getað verið einn 

útgangspunktur rannsóknarinnar – þá ákvað ég að fara ekki nema að mjög litlu leyti út í 

umfjöllun af því tagi og þá einungis til að varpa ljósi á nokkrar af áherslum nútíma 

safnafræði. Auk þess sem rannsóknir og kenningar um söfn sem námsvettvang og safnfræðslu 

miða lang oftast út frá börnum, unglingum og skólahópum. Þar sem ég beindi ekki sjónum 

mínum að upplifun barna og unglinga á söfnum þá taldi ég best að halda sig við þá sem eldri 

eru. Ég kem þó að einhverju leyti inn á efni sem snýr að söfnum sem óformlegum 

námsvettvangi þar sem fjallað er um málið út frá fullorðnum einstaklingum sem almennum 

gestum á söfnum. Á þennan hátt vonast ég til að skerpa á rannsóknarefninu og jafnframt að 

það sé ljóst hvaða ástæður liggja að baki því að efnið er tekið þeim tökum sem raun ber vitni.  

1.2 Viðmælendur 

Hver viðmælandi lagði sitt af mörkum við að varpa ljósi á hugarheim almennings um söfn og 

hlutverk safna. Allt voru þetta ólíkir einstaklingar sem ég ætla að gera betur grein fyrir hér til 

að gefa skýra mynd af því hverjir það eru sem mynda þennan heimildagrunn rannsóknarinnar, 

auk tilvitnana úr upphafi viðtalanna sem sýna fyrstu viðbrögð viðmælenda varðandi 

hugmyndir þeirra um söfn og safnanotkun sína. Viðtölin hafa fengið skráningarnúmer sem er 

notað í tilvísunarkerfi en nöfn viðmælanda eru notuð í texta.  

 

Viðtal 1, RG2012_MA1. Aldís er 23 ára Reykvíkingur og er búsett þar. Hún hefur auk þess 

búið í stuttan tíma á Akureyri og á Spáni. Hún er menntaður snyrtifræðingur og vinnur í 

snyrtivöruverslun. Aldís fer ekki mikið á söfn að staðaldri nema þá á ferðalögum erlendis og 
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fer þá einna helst á listasöfn. „Þau söfn sem ég hef farið á eru listasöfn, ég hef ekki farið á 

neitt svona... – þú veist ég hef farið á MOMA, og svo fór ég á þessi gömlu söfn eins og í 

Madríd.“ 

 Viðtal 2, RG2012_MA2ab. Þuríður er 28 ára listfræðinemi, fædd í Reykjavík en 

uppalin í Garðabæ. Hún er búsett í miðbæ Reykjavíkur og stundar nám við Háskóla Íslands en 

auk þess vinnur hún sem kaffibarþjónn. Þuríður fer nokkuð mikið á söfn í tengslum við nám 

og ferðalög. „En ég allavega er – sæki söfnin alveg mjög mikið, eða mikið kannski miðað við 

aðra út af náminu mínu og svona, það kannski já – mér finnst þau mjög „welcoming“ og 

aðgengileg.“ 

 Viðtal 3, RG2012_MA3. Hannes er 29 ára lyfjafræðingur, með BS og MS gráðu. 

Hann er af reykvískum ættum í marga ættliði, búsettur í Vesturbænum og starfar sem 

markaðsfulltrúi hjá lyfjafyrirtæki. „Ég hugsa að ég fari ekki mikið á söfn, án þess að hafa 

samanburð af öðrum. [...] Það er svona helst ef maður er á ferðalagi. Ef maður er einhvers 

staðar annars staðar þá fer maður á söfn.“ 

 Viðtal 4, RG2012_MA4. Hafdís er 55 ára. Hún er fædd og uppalin í Dalasýslu en flutti 

til Reykjavíkur um tvítugt og býr nú í Breiðholtinu. Hún er með gagnfræðapróf og er 

atvinnulaus. Hafdís hefur mjög gaman af því að fara á söfn en segist þó vilja fara oftar. 

Hennar áhugi beinist sérstaklega að byggðasöfnum, íslenskri sögu og þjóðháttum. „Ég er að 

hugsa um svona söfnin almennt að mig langar bara að kynna mér þetta – bara að dunda mér 

sko. Skoða þetta, stúdera svona – ég náttúrulega hef nú alltaf verið svona – en 

framkvæmdaleysið (hlær) það er svona á háu stigi.“ 

 Viðtal 5, RG2012_MA5. Jóhanna er 25 ára gullsmíðanemi. Hún er fædd í Reykjavík 

og er nú búsett í Kópavogi. Hún hefur verið búsett erlendis, í Frakklandi og Danmörku, en 

auk þess dvaldi hún lengi á Ítalíu. Hún vinnur sem kaffibarþjónn og pole-fitness leiðbeinandi. 

Jóhanna hefur mikinn áhuga á handverki og sækist eftir því að skoða það á söfnum, auk þess 

sem námið felur í sér safnheimsóknir. „Nei veistu mér finnst þau rosalega mikilvæg til þess að 

halda utan um einhverja svona stemningu eða sköpunarverk eða einhverja þekkingu af því að 

þetta er eiginlega svona „go to“ staður fyrir – það sem er gert. Það sem var og það sem á ekki 

erindi – en á svo aftur erindi einhverntíman seinna.“  

 Viðtal 6, RG2012_MA6abc. Böðvar er 56 ára gamall járnsmiður, búsettur í Breiðholti 

í Reykjavík en uppalinn í Kópavogi til 17 ára aldurs. Hann ferðast mikið, bæði á Íslandi og 

erlendis, vegna vinnu sinnar. Hann hefur búið víða í gegnum tíðina, s.s. í Svíþjóð, Færeyjum, 

Grænlandi og Bandaríkjunum. Hann fer ekki mikið á söfn en finnst þau afar mikilvæg fyrir 

samfélagið og þekkingu á fortíðinni. „Án þess að vita nokkurn skapaðan hlut hvað þú ætlar að 
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fara að spurja mig um sko að þá hérna söfn sko, söfn eru mjög nauðsynleg til þess að, bara 

líka til að sýna söguna, kúltúrinn og svona – kannski þjóðareinkenni og eitthvað svona.“ 

 Viðtal 7, RG2012_MA7. Guðbjörg er 43 ára og ólst upp á fjárbúi á NV landi frá 5 ára 

aldri en fluttist til höfuðborgarinnar þegar hún varð eldri. Hún er nú búsett í Kópavogi. Hún er 

með diplómu í ferðamálafræði og starfar sem þjónustufulltrúi hjá hugbúnaðarfyrirtæki. 

Guðbjörgu finnst mjög gaman að fara á söfn en segist ekki fara eins oft og hún vildi. „Mér 

finnst þau svolítið spennandi og heillandi – en – sko ég fagna öllu svona að þetta færist til 

nútímans, að þetta verði aðgengilegra og að það sé notuð þessi nýja tækni, mér finnst það 

mjög skemmtilegt.“ 

 Viðtal 7, RG2012_MA8. Þórbergur er 49 ára með MBA gráðu í lyfjafræði og starfar 

sem stjórnandi og forstöðumaður. Hann er fæddur í Reykjavík en alinn upp á Hvammstanga 

og í sveit. Hann fluttist til Reykjavíkur 15 ára og er nú búsettur í Kópavogi. Hann hafði 

mikinn áhuga á að ræða um söfn, hlutverk þeirra og stöðu í samfélaginu en hann hafði þó 

lítinn áhuga á að sækja þau að staðaldri. „Það fyrsta sem mér dettur í hug svona mín ímynd af 

söfnum er eitthvað svona gamalt og rykugt. Orðið þreytt. Safn – svona líka tengist því að 

eitthvað safnist upp einhvers staðar. Þannig að út frá svona markaðslegu sjónarmiði þá sé ég 

þau ekki í svona nútímalegu samhengi skilurðu.“ 

 Viðtal 8, RG2012_MA9. Tryggvi er 30 ára háskólanemi. Hann er með BA próf í 

þjóðfræði en stundar nú meistaranám í hagnýtri menningarmiðlun. Hann vinnur einnig sem 

frístundaleiðbeinandi hjá Reykjavíkurborg. Tryggvi er fæddur í Reykjavík en alinn upp á 

Grundarfirði, í Hvalfjarðarsveit og á Akranesi en býr nú í Reykjavík. Tryggvi hefur áhuga á 

safnastarfi og þeirri miðlun sem þar fer fram. „Mér finnst þau skipta mjög miklu máli 

sérstaklega hvers kyns söfn hvort sem það eru sögusöfn eða einhver önnur söfn sem sýna bara 

– eitthvað mér finnst þetta svo mikið, skipta svo miklu máli til þess að – bæði sko veita 

innsýn inn í liðna tíma og eins samtímann og bara hvað sem er sko.“ 

 Viðtal 9, RG2012_MA10abc. Jóna er 61 árs, fædd og uppalin í Reykjavík og er  nú 

búsett í Hlíðunum í Reykjavík. Hún hefur gagnfræðapróf og starfar í verslun. Jóna er tíður 

gestur á söfnum, þó hún haldi öðru fram til að byrja með en hún fer bæði mikið á söfn 

hversdagslega sem og á ferðalögum innanlands og utan. „Þau [söfn] eru náttúrulega rosalega 

mikilvæg fyrir samfélagið. Og í raun gerir maður kannski of lítið af því að fara á söfn. En 

samt sem áður þá virka söfn á mig sem staðir sem mér líður ofsalega vel á.“ 

 Viðtal 10, RG2012_MA11. Finnur er 38 ára byggingarverkfræðingur en hann vinnur 

nú við skógrækt. Hann er fæddur í Reykjavík en ólst upp á Sauðárkróki, þar sem hann bjó 

fram til tvítugs. Hann er nú búsettur í Hlíðunum í Reykjavík. Finnur fer þó nokkuð  á söfn og 
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mikið í gallerí og á listsýningar. Áhugi hans beinist að listsýningum en hann telur að söfn 

þurfi að breyta áherslum sínum ef þau eigi að höfða meira til hans. „En ég get samt ekki sagt 

að ég sé mikill safnamaður – þannig skilurðu. Þú veist þetta er svona afþreyingar. Ég þú veist 

stúdera ekkert rosalega neitt – þangað til ég kynntist þér [Nöndu konu sinni] var ég kannski 

ekkert mikið á söfnum.“ 

 RG2012_MA12. Nanda María er 34 ára guðfræðingur sem vinnur á frístundaheimili. 

Nanda er fædd í Noregi en flutti til Íslands þegar hún var 5 ára og er móðir hennar íslensk en 

faðir hennar frá Namibíu. Nanda fer mikið á söfn og þá sérstaklega menningarminjasöfn. Hún 

hefur miklar skoðanir á safnastarfi og hvernig söfn segja sögur og miðla upplýsingum. „Ég er 

mjög áhugasöm um söfn, og ég sæki alltaf söfn, eins og þegar ég fer til útlanda eða í nýtt 

bæjarfélag – þú veist þá skoða ég og fer á söfn. En sko persónulega – þetta er dálítið öðruvísi 

eftir að maður eignaðist börn sko. Ég fer dálítið öðruvísi á söfn núna sko.“   

 

Samræður mínar við þessa einstaklinga varpa vonandi ljósi á rannsóknarefni ritgerðarinnar 

sem og að gefa ákveðna innsýn í hugarheim almennings. Skoðanir viðmælenda veita 

upplýsingar um viðhorf og upplifun þeirra gagnvart söfnum og hópum sem tengjast söfnum í 

íslensku samfélagi. Út frá þeim upplýsingum sem viðmælendur hafa veitt er leitast við að 

greina hvernig kenningar varðandi menningu og hugmyndir um elítu og hlutverk safna 

endurspeglast í viðhorfum almennings og hvort samhljómur er þar á milli.  
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2  Kenningar og hugtök 

Fjölmargir þættir móta og hafa áhrif á upplifun og skoðanir fólks á söfnum og safnastarfi og 

söfn hafa tekið breytingum í áranna rás hvað varðar áherslur þeirra og hlutverk í samfélaginu. 

Margt af því sem einkennir söfn og ímynd safna hefur þó lítið breyst í grunninn t.d. að þau eru 

hluti af menningarlífi samfélaga, þó þau gegni misjafnlega veigamiklu hlutverki í lífi fólks. 

Til að skilja hlutverk og virkni safna fyrir samfélög og hópa er mikilvægt að horfa til þeirra 

þátta sem móta vettvang og umgjörð safnastarfs sem og þá ímynd sem söfn hafa í 

samfélaginu. Í þessum kafla er fjallað um hugtakið menningu og margbreytileika þess. Söfn 

tengjast hugmyndum fólks um það sem skilgreint er sem hámenning og af því leiðir að söfn 

tengjast þeim hópum sem teljast til ráðandi stétta í samfélaginu. Miklar breytingar áttu sér 

stað í samfélögum hins vestræna heims á þeim tíma þegar söfn urðu aðgengileg almenningi á 

18. og 19. öld en breytt stjórnskipan og hugmyndir manna um hlutverk og samspil stjórnvalda 

og almennings áttu þar stóran þátt. Aftur hefur farið fram endurmat á hlutverkum safna á 21. 

öld og ættu þau samkvæmt nýjum áherslum að hafa tekið miklum breytingum frá því sem 

áður var. Um þessar breytingar verður fjallað í kaflanum og hvernig þær hafa bæði áhrif á 

safnastarf og áherslur safna gagnvart almenningi sem og ímynd og hlutverk elítu og yfirvalda 

í tengslum við söfn.      

2.1 Menning, elíta og almenningur 

Félags- og menningarfræðingurinn Dick Hebdige hefur haldið því fram að hugtakið menning 

hafi bæði tekið breytingum í aldanna rás og hægt sé að notað það til að vísa í ólíkar 

hugmyndir. Frá lokum 18. aldar hefur það verið notað af enskum hugsuðum (e. inntellectuals) 

til að vísa í fjölbreytt og ólík mál í samfélaginu sem leiðir til ákveðins ágreinings um túlkun 

hugtaksins og hvernig á að nota það til að útskýra samfélagið, þær breytingar og þróun sem 

þar eiga sér stað. Þessi breidd hugtaksins leiðir af sér ákveðinn draum um heild. Tvær áherslur 

hafa sprottið af þessum draumi. Sú fyrri bregður upp mynd sem endurspeglar allt hið besta 

sem maðurinn hefur gert og stuðlar að stigveldi og reglu í samfélaginu. Seinni myndin horfir 

til breyttrar samfélagsskipan þar sem jafnrétti hefur verið komið á og hverskyns mörk afmáð. 

Menning er allt sem maðurinn gerir. Fræðimaðurinn Raymond Williams lítur aftur á móti á 

menningu sem lifnaðarhætti sem tjá ákveðna merkingu og gildi, ekki einungis þegar kemur að 

listum og þekkingu heldur einnig í því sem birtist í stoðum samfélagsins og daglegri hegðun 
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fólks.
4
 Hann heldur því fram að ákveðin hætta felist í margræðni hugtaksins, sérstaklega þar 

sem hægt er að nota það bæði yfir  áþreifanlega- og óáþreifanlega hluti. Gildi hugtaksins segir 

hann þó einmitt falið í þeim margvíslegu merkingum sem skarast og rekast á og þannig nýtist 

það m.a. í orðræðunni sem fylgir því að öðlast skilning á þeirri þróun sem á sér stað í 

samfélagi manna.
5
  

 Safnafræðingurinn og forvörðurinn Muñoz-Viñas fjallar um menningarhugtakið  í 

samhengi við vandamál sem upp geta komið í starfi safna og snúa að vinnu með muni, 

varðveislu og miðlun. Hann heldur því fram að tvær skilgreiningar séu til á orðinu menning 

og kallast þær á við áherslur Hebdige og Williams. Sértæka skýringu á hugtakinu segir hann 

vísa til ákveðinna hópa sem gegna ráðandi samfélagsstöðu í menningarlegu tilliti: 

Menning getur vísað til þekkingar og smekks siðmenntaðs fólks [...]. Það er sú menning 

sem sprettur upp úr samfélagi menntamanna sem er álitin viðeigandi og mikils metin í 

samfélaginu.
6
 

Hann heldur því þó fram að menning sé gildi, þekking, trú og hefðir samfélagshópa. Í þeim 

skilningi fellur allt mannlífið og hið daglega líf undir skilgreiningu menningar. Út frá þeim 

skilningi segir hann að ekki ætti að myndast aðgreiningin hámenning eða lágmenning, en 

þetta er nálgun sem t.a.m. mannfræðingar ganga út frá þegar þeir leitast við að greina 

samfélag manna. Aftur á móti segir hann skilgreiningu hámenningarinnar á hugtakinu fela í 

sér að ekki geti allt talist sem raunveruleg menning heldur einungis ákveðinn smekkur, list 

eða þekking.
7
 Rússneski heimspeki- og táknfræðingurinn Mikhail Bakhtin heldur því fram að 

hugtakið menning vísi til hugmynda elítunnar og með því sé til að mynda átt við listir og 

sígilda tónlist. Þeir þættir tengjast svo hugmyndum fólks um líf í þéttbýli; um 

borgarmenningu. Á 18. og 19. öld þegar samfélagsbreytingar voru miklar, borgir  að stækka 

og millistétt að mótast, vaknaði áhugi menntamanna á alþýðufræðum eða þjóðfræðum. Áhugi 

á athöfnum og menningu „lægri“ stétta átti þannig sinn þátt í því að móta hugmyndir manna 

um tvískiptingu menningar í hámenningu og lágmenningu. Aðgreiningin felst þá í 

hugmyndum um að hámenning sé það sem ráðandi stéttir, elítan, tileinkar sér og menning sem 

einkennir hópa af lægri stigum sé alþýðumenning (e. popular culture) eða lágmenning, en það 

hugtak verður framvegis notað í þessari ritgerð.
8
 Rannsóknir sem hafa verið gerðar á fylgni 

                                                      
4
 Hebdige, Subculture: 5-6. 

5
 Williams, Keywords: 91. 

6
 Muñoz-Viñas, Contemporary Theory of Consvervation: 38 [þýðing höfundar]. 

7
 Muñoz-Viñas, Contemporary Theory of Consvervation: 38-39. 

8
 Bakhtin, The dialogic imagination: 4. 
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milli menntunar og stöðu í samfélaginu og áhugasviða fólks sýna einnig hugmyndir um ólík 

huglæg gildi menningar og eykst það þá eftir því sem hópurinn – sem hampar ákveðnum 

þáttum, hefur meira menningarlegt auðmagn (e. cultural capital), sem verður vikið nánar að 

síðar. 

 Félagsvísindamaðurinn og sagnfræðingurinn Karl Marx, taldi að hugmyndir ríkjandi 

stétta samfélagsins væru ríkjandi hugmyndir hvers tímabils. Þær stéttir sem eru ríkjandi í 

efnislegu tilliti segir hann að séu einnig ríkjandi í hinum huglægu áherslum samfélagsins. 

Sú stétt sem ræður yfir tækjum til efnislegrar framleiðslu, hefur tæki andlegrar 

framleiðslu til umráða um leið. Vanti menn tæki til andlegrar framleiðslu, lúta þeir því 

jafnan hugmyndum ráðastéttarinnar.
9
 

Í huga Marx leikur ekki vafi á því hver ræður ferðinni í andlegum málefnum samfélaga, 

menningu þeirra, og þannig eru bein tengsl á milli efnis og anda að hans mati. Á svipaðan hátt 

og Bakhtin talar Marx um einskonar hugsuði, þó einungis innan ráðandi stétta samfélaga – 

ekki meðal hópa almennt. Verkaskipting er því til staðar og ekki þurfa allir að einbeita sér að 

hinu efnislega í gegnum vinnu heldur taka sumir að sér hlutverk hugmyndasmiða, „sem hafa 

framfæri sitt einkum af því að þróa grillur stéttarinnar um sjálfa sig.“
10

 Þessir hugsuðir sjá 

þannig um að hinn ráðandi hópur hafi mótaðar hugmyndir um stöðu sína og hlutverk; að 

ímynd þeirra sé í föstum skorðum bæði fyrir þá sjálfa og gagnvart almenningi. Söguskoðun er 

því tengd hugmyndum ráðandi stétta um samfélagið og verður ríkjandi hugmynd í fortíð og 

nútíð varðandi gildi og viðmið. Marx telur verkaskiptinguna grundvöll þessarar stöðu; að 

maðurinn sé ekki lengur máttarvald út af fyrir sig heldur séu þau hlutræn og bundin í efnisleg- 

og félagsleg ítök. Þannig er hægt að öðlast vald bæði á efnislegum forsendum sem og þeirri 

stöðu sem menn gegna í samfélaginu. Hver sem er býr ekki yfir valdi því menn geta ekki 

notið persónufrelsis fyrr en þeir hafa afnumið verkaskiptinguna og gert hverjum og einum 

fært að þróa hæfileika sína. Hann telur að nú njóti þeir einir persónulegs frelsis sem hafa 

tileinkað sér gildi og viðmið ráðandi stétta og teljast til hennar.
11

 Þannig er uppi sú staða að 

skipting valds verður til svo lengi sem verkaskipting er til, og þeir sem búa yfir efnislegum 

auð munu koma til með að ráða yfir samfélagslegum gildum. 

 Pierre Bourdieu var franskur heimspekingur og félagsvísindamaður sem rannsakaði 

t.a.m. tengsl menntunar, samfélagsstöðu og valds. Hann notar hugtakið menningarlegt 

                                                      
9
 Marx. Þýska hugmyndafræðin: 47-48. 

10
 Marx. Þýska hugmyndafræðin: 48. 

11
 Marx. Þýska hugmyndafræðin: 82. 
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auðmagn til greiningar á því hvernig stétt og staða birtist í því menningarlega valdi sem fólk 

getur búið yfir, því valdi sem Marx eignar ráðandi stéttum. Bourdieu skilgreinir þrjár tegundir 

auðmagns, þ.e. efnislegt auðmagn, menningarlegt auðmagn og félagslegt auðmagn. Oft 

haldast tegundirnar í hendur og þá sérstaklega félagslegt- og menningarlegt auðmagn. 

Skilgreining á hinu félagslega valdi tengist þeirri stöðu sem einstaklingur öðlast í gegnum 

félagsleg tengsl, s.s. fjölskyldubönd og önnur sambönd. Til að hámarka virkni hins 

menningarlega auðmagns má segja að þeir sem búa yfir miklu auðmagni fjárfesti vald sitt í 

stofnunum og öðrum skilvirkum miðlum til að nýta vald sitt, svo sem með opnun safna – 

samfélagi og einstaklingum til betrunar. Hann telur að allt hafa sinn verðmiða, líka menning, 

það birtist einungis á annan hátt en t.d. efnislegt auðmagn
12

 og söfn verða því mikilvæg tæki 

til að mynda farveg og móta vettvang fyrir efnislega birtingu valds. Breski safnafræðingurinn 

Nick Merriman hefur tekið í svipaðan streng og heldur því fram að safnheimsóknir fólks séu 

liður í að staðfesta félagslega og menningarlega stöðu einstaklinga sem og sjálfsmynd þeirra. 

Viðleitni til að fræðast með safnheimsóknum er að mati Merriman ekki jafn stór þáttur og 

áður var talið en aftur á móti heldur hann því fram að söfn séu afar hentugur staður til að 

styrkja eða jafnvel öðlast menningarlegt auðmagn. Einstaklingar sem leitast við að færa sig 

ofar í metorðastiganum og breyta um lífsstíl, og þar með sjálfsmynd, geta því mögulega notað 

söfn til að staðfesta þá ímynd og auka þar með menningarlegt auðmagn sitt.
13

 Samkvæmt 

rannsóknum hans fara í raun fæstir á söfn beinlínis í þeim tilgangi að læra eitthvað nýtt eða 

auka þekkingu sína og skilning.
14

  

 Bourdieu heldur því fram að þeir sem búa yfir miklu menningarlegu auðmagni séu 

venjulega þeir sem eru fæddir til þeirrar stöðu í samfélaginu og að líkurnar á auknu 

menningarlegu auðmagni haldist í hendur við félagslegt auðmagn. Hann telur að erfitt sé að 

umbreyta efnislegu auðmagni í menningarlegt- eða félagslegt auðmagn. Þó svo að 

einstaklingar búi yfir efnislegum auði er ekki þar með sagt að þeir búi yfir þeim gildum sem 

eru mikils metin af þeim einstaklingum og hópum sem búa yfir meira menningarlegu 

auðmagni. Það er þó hægt að öðlast aukið menningarlegt auðmagn smám saman, en það fer þá 

eftir samfélagsgerðinni hverju sinni. Þó einstaklingar litist af uppruna sínum geta þeir engu að 

síður færst á milli hópa og yfir til þeirra sem búa yfir auknu menningarlegu auðmagni. Til 

þess þarf sá hópur að vera tilbúinn að hleypa inn nýjum aðilum og þar með samþykkja aukið 

menningarlegt auðmagn þeirra. Vald þessa sviðs er óstöðugt því valdið tilheyrir persónum, 

                                                      
12

 Bourdieu, The Forms of Capital: 241-243. 
13

 Merriman, Museum Visiting as a Cultural Phenomenon: 161-170. 
14

 Merriman, Museum Visiting as a Cultural Phenomenon: 152-153. 
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það færist ekki á milli manna eins og efnislegur auður getur gert þar sem það felst í 

ómeðvituðum gildum og gjörðum.
15

   

 Í þessari rannsókn byggist aðgreining há- og lágmenningar á flokkun sem Tony 

Bennett hefur sett fram út frá rannsóknum sínum á tengslum samfélagsstöðu, menntunar og 

smekks.
16

 Rannsóknirnar hafa leitt í ljós að ákveðin áhugamál voru algengari eftir því sem 

fólk varð eldra og önnur voru algengari meðal yngra fólks. Aldurinn var stærsti breytuþáttur 

rannsóknanna og á því byggir hann skilgreiningar sínar á há- og lágmenningu. Samkvæmt 

niðurstöðum hans teljast t.d. ballett, óperur og sinfóníutónleikar til hámenningar. Þeir sem 

tilheyra efri stéttum samfélagsins kunna einnig að meta menningu á borð við leikhús, 

safnaferðir og heimsóknir í gallerí. Þessi hópur er einnig líklegri til að eiga málverk, lesa 

bækur og sækja dýra veitingastaði með framandi matargerð. Einkennandi fyrir aðra hópa og 

það sem fellur undir skilgreiningu á lágmenningu er að hafa frekar áhuga á kvikmyndum og 

skemmtigörðum, tónleikum og næturklúbbum. Kröfur almennings þegar kemur að 

veitingahúsaferðum eru einnig hefðbundnari og íhaldssamari; fiskur og franskar verða frekar 

fyrir valinu heldur en framandi réttir.
17

 

 Slíkar skilgreiningar menntamanna og þeirra sem rannsaka menningu leiða mögulega 

til þess að almenningur upplifi „sína“ menningu sem annarskonar menningu heldur en annarra 

hópa í samfélaginu. Davíð Kristinsson lýsir þessari ráðandi stöðu hámenningar og yfirvalda 

yfir hugmyndum almennings um menningu: 

Sökum þessa táknræna ofbeldis [að halda menningu almennings niðri] sem stutt er 

stofnanavaldi hafa lágstéttirnar tilhneigingu til að viðurkenna að hámenningin sem þær 

samsama sig sjaldnast sé þó einhvern veginn merkilegri en þeirra eigin. Lágstéttin hefur 

ekki forsendur til að upphefja eigin menningu [...].
18

 

Þar sem umrætt ofbeldi er táknrænt þá gerir fólk sér sjaldnast grein fyrir því og það verður 

eðlilegur hluti af lífi þess og mismununinni er tekið eins og hverri annarri staðreynd. Söfn eru 

hluti af þessu stofnanavaldi þar sem þau styðja við sögu og heimssýn elítunnar og viðhalda 

þar með gildum ráðandi stétta en horfa síður til menningu almennings. Valdauppbygging 

                                                      
15

 Bourdieu, The Forms of Capital: 244. 
16

 Sjá nánar í bókunum Accounting for Tastes og Culture, Class, Distinction. Fyrri bókin 

fjallar um rannsókn sem Bennett framkvæmdi á árunum 1994-1995 í Ástralíu og sneri að 

áhrifum menntunar og samfélagsstöðu fólks á smekk þeirra og áhugamál. Seinni bókin er 

rannsókn sem Bennett og fimm aðrir fræðimenn gerðu á árunum 2003-2005 í Bretlandi og er 

ætlað að feta í fótspor rannsóknar Pierre Bourdieu sem hann gerir grein fyrir í bókinni 

Distinction. 
17

 Bennett, Accounting for Tastes: 96-98; Culture, Class, Distinction: 52. 
18

 Davíð Kristinsson, Inngangur: 24. 
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samfélagsins verður eðlileg í huga fólks fyrir tilstilli þessarar stýringar og hluti af sýn þess á 

tilveruna,
19

 hluti af veruhætti þeirra, en það er hugtak sem verður útskýrt hér síðar.  

Samkvæmt eldri skilgreiningum á hlutverkum safna má horfa á markmið þeirra til betrumbóta 

samfélagsins í því samhengi að þau haldi menningu almennings niðri með því að reyna að 

breyta henni. Trúin á vald safna til að miðla sannleika og „réttum“ gildum til almennings, 

trúin á að einn sannleikur sé yfir höfuð til og að söfnum sé treyst til þess að fara með hann á 

hlutlausan hátt, viðhelst vegna hins táknræna ofbeldis og stuðlar að áframhaldandi kenni- og 

túlkunarvaldi safna.  

 Sagn- og listfræðingurinn Carol Duncan heldur því fram að mikið vald fylgi því að 

stjórna söfnum og því sem þar er sýnt. Hún telur að bein tengsl séu á milli þess að stjórna 

söfnum og þess að stjórna hugmyndum um sannleika í gegnum framsetningu og túlkun þeirra 

á gildum samfélagsins. Með slíku valdi hafa söfn einnig áhrif á stöðu og ímynd einstaklinga 

og hópa.
20

 Söfn eru því áhrifamikill þáttur í aðgreiningu og skilgreiningu hópa og Duncan 

heldur því fram að söfn flokki bæði hópa og einstaklinga. Þannig, segir hún, hafa þau vald til 

að varpa tilteknu ljósi á hluti og með því gert vissum þáttum hærra undir höfði en öðrum og 

þar með gefið þeim þá stöðu að þykja merkilegri eða æðri í hugum gesta safna.
21

 

 Að baki safna er þó alltaf fólk sem heldur við hugmyndinni um hlutverk safna sem 

valdastofnana og framfylgir því. Ítalski fræðimaðurinn Antonio Gramsci fjallar um hina 

hugsandi menn og vald þeirra til að hafa áhrif á samfélag sitt. Gramsci segir þá ekki vera eina 

stétt því allir eru hugsandi menn, en í samfélaginu eru sumir sem gegna því hlutverki fremur 

en aðrir. Þessu fólki má skipta í tvo flokka að hans mati: hefðbundna menntaða hugsuði og 

fræði- og vísindamenn sem deila svipaðri stöðu í samfélaginu og mynda stétt. Svo er annað 

hugsandi fólk á öllum stigum samfélagsins sem miðlar hugsjónum sínum og hefur áhrif á 

ákveðnum sviðum samfélagsins.
22

 Þegar talað er um hugsandi fólk sem leitast við að stjórna 

öðrum meðlimum samfélagsins er þar með ekki einungis verið að horfa til menntaðs fólks í 

valdamiklum stöðum, sem hefur augljóst vald yfir samborgurum sínum. Einnig er átt við fólk 

sem hefur óljósara vald en hefur skoðanir og markmið og reynir að koma hugsjónum sínum á 

framfæri í samfélaginu. Gramsci notar hugtakið kennivald (e. hegemony) til að lýsa því 

hvernig þessari ráðandi stöðu er viðhaldið í þróuðum kapitalískum samfélögum en hann segir 

að þróun ráðandi stétta grundvallist á mótun þeirra gilda sem almenningur tileinkar sér fyrir 

                                                      
19

 Davíð Kristinsson, Inngangur: 25. 
20

 Duncan, Civilizing Rituals: 8 [þýðing höfundar]. 
21

 Duncan, Art Museum and the Ritual of Citizenship: 101-102. 
22

 Gramsci, Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci: 3. 
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þeirra atbeina.
23

 Vald safna og ráðandi staða afmarkaðra hópa falla undir hugmyndir hans um 

kennivald sem byggist á stéttaskiptingu. Hebdige fjallar um þetta vald í sambandi við 

lágmenningu og menningarkima og segir: 

Hugtakið kennivald vísar í aðstæður þar sem myndast tímabundið bandalag ákveðinna 

samfélagshópa sem búa yfir algjöru samfélagslegu valdi yfir öðrum undirokuðum hópum. 

Það fæst þó ekki í gegnum þvinganir eða með beinni stýringu ráðandi gilda, heldur með 

því að öðlast og móta samþykki þeirra sem stjórnunin beinist að svo vald ráðandi stétta 

virðist bæði lögmætt og náttúrulegt.
24

 

Ákveðnir hópar eru álitnir hafa vald yfir öðrum hópum en vald þeirra virðist náttúruleg staða 

og er viðurkennt af samfélaginu. Hugmyndin um kennivald er til meðal hinna hópanna og þeir 

gangast við því en kennivaldið virkar svo lengi sem tilvist hugmyndarinnar er viðurkennd. 

Valdbeiting þarf ekki að koma við sögu heldur einungis viðurkenning á hugmyndafræðilegu 

valdi.
25

 Vald af þessu tagi er oft og tíðum ekki meðvitað en Bourdieu notar hugtakið 

veruháttur (e. habitus) til að lýsa þessari hugmynd en veruháttur er formgerð sem einkennir 

einstaklinga, hugsun þeirra, atferli og smekk. Veruháttur er ómeðvitaður en hann á upptök sín 

í samfélaginu, félagslegum aðstæðum og þeim viðmiðum og gildum sem eru ráðandi í 

umhverfi einstaklinga.
26

 Veruháttur sprettur þannig úr umhverfinu og skilgreinir einstaklinga, 

hvernig þeir hugsa og hverju þeir hafa áhuga á.  

 Tony Bennett hefur gagnrýnt Bourdieu og telur hugtakið veruhátt of takmarkað; að 

það vanti fleiri breytur í forsendur hugtaksins. Bourdieu gengur fyrst og fremst út frá stétt í 

greiningu sinni og að veruháttur spretti upp úr samfélagsstöðu. Bennett telur aftur á móti að ef 

hugtakið eigi að geta átt við samfélagið í dag þurfi auk stétta einnig að taka tillit til aldurs, 

kyns og þjóðernis þegar sjálfsmynd og veruháttur einstaklinga er skoðaður.
27

 Þessi gildi sem 

liggja djúpt í meðvitund okkar um skipan og reglu samfélagsins er kerfi hugmynda sem býr 

innra með okkur ómeðvitað og getur birst til að mynda í formi staðalmynda og fordóma sem 

við gerum okkur varla grein fyrir. Hugmyndirnar eru til og við getum bæði verið meðvituð og 

ómeðvituð um þær.
28

 Þannig geta hugmyndir um ráðandi stéttir, elítu, safnafólk, 

menningarsnobb eða alþýðu verið til innra með einstaklingum og þær hugmyndir yfirfærðar á 

athafnir og áhugamál hópa, líkt og safnaferðir.  

                                                      
23

 Antonio Gramsci (1891-1937) Attilio Monasta: 3[rafræn útgáfa]. 
24

 Hebdige, Subculture: 15-16 [þýðing höfundar].  
25

 Hebdige, Subculture: 16. 
26

 Davíð Kristinsson, Inngangur: 8. 
27

 Bennett, Culture, Class, Distinction: 3. 
28

 Hebdige, Subculture: 12. 
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2.2  Söfn 18. og 19. aldar 

Safnafræðingurinn Eilean Hooper-Greenhill hefur rakið sögu safna og kannað hvernig söfn 

hafa mótast og þróast fram til dagsins í dag. Í umfjöllun sinni kemur hún inn á atriði varðandi 

hugmyndir fólks um listir, ríkidæmi og völd og hvernig þær tengjast þróun og mótun safna. 

Upphaf safna rekur hún til Ítalíu á 15. öld en þá var mikil efnahagsleg uppsveifla og ríkidæmi 

hjá þeim sem stunduðu verslun og viðskipti.
29

 Til að sýna og styrkja félagslega og 

menningarlega stöðu sína söfnuðu efnamiklar fjölskyldur að sér menningarverðmætum og 

listaverkum; sjaldgæfum og dýrum munum sem báru með sér táknræna merkingu á 

yfirburðum, þekkingu og valdi. Þetta voru þó einkasöfn og almenningur hafði ekki aðgang að 

þeim.
30

 Hugmyndin um safn er að verða til á þessum tíma en þær voru mjög ólíkar 

hugmyndum fólks á 21. öldinni. Skilgreining á listum er til að mynda mjög ólík því sem 

samtímamenn eiga að venjast en Hooper-Greenhill heldur því fram að í Evrópu á miðöldum 

hafi orðið list haft merkinguna hæfileiki. List var því skilgreind með þeim hætti að sá sem 

hafði tileinkað sér einhverja hæfni eða þekkingu hafði tileinkað sér ákveðna list. Þá voru 

t.a.m. listir sem kenndar voru við háskóla, s.s. ljóð- og tónlist, hafðar í hávegum á meðan 

önnur sjónlist, t.d. málara- og höggmyndalist var talin til iðngreina á lægri stigum. Það var 

ekki fyrr en á 18. öld sem flokkun „fínni“ lista kom til sögunnar í kjölfar mikilla breytinga á 

viðhorfum  fólks til samfélagsins og samfélagsgerðinni á þeim tíma.
31

  

  Á 18. öld rann upp tímabil mikilla hugarfarsbreytinga í Evrópu og Bandaríkjunum í 

kjölfar upplýsingatímabilsins seint á 17. öld sem olli miklum samfélagsbreytingum. Þær 

breytingar höfðu meðal annars í för með sér að hugmyndir um söfn sem almannastofnanir 

tóku að myndast og opnuðust söfn almenningi í kjölfarið. Lýðræðisbylting og breytt hugsun 

um hlutverk ríkisins gagnvart þegnunum var ein forsenda breytinganna og í kjölfar frönsku 

byltingarinnar árið 1789 átti sér stað viðsnúningur í stjórnarháttum. Til að sýna fram á 

raunverulegar breytingar var til að mynda ákveðið að opna listaverkasöfn aðalsins fyrir 

almenningi og gera slíka safngripi að þjóðareign. Frakkar riðu á vaðið þegar Louvre safnið í 

París var opnað og brátt höfðu sprottið upp almennings söfn víða um Evrópu. Þau urðu á 

vissan hátt táknræn fyrir ríki og þjóð og sýndu að gersemar fyrrum stjórnarherra tilheyrðu nú 

almenningi; þjóðunum sem voru að mótast.
32

  Sjaldgæfir munir og listaverk áttu einnig að 

                                                      
29

 Í heimildum er talað um höll Medici fjölskyldunnar í Flórens á Ítalíu á 15. öld – sem eins 

konar safn, einkasafn sem innihélt fjölda listaverka og muna.     
30

 Hooper-Greenhill, Museums and the Shaping of Knowledge: 23-24. 
31

 Hooper-Greenhill, Museums and the Shaping of Knowledge: 41.  
32

 Duncan, Art Museum and the Ritual of Citizenship: 88. 
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gagnast almenningi og söfn að nýtast sem tæki til samfélagsumbóta.
33

 Í þeirri umbyltingu 

mátti sjá hversu öflugar stofnanir söfn gátu verið þegar kemur að hlutverki þeirra til túlkunar. 

Sömu hlutir og áður höfðu verið tákn um ríkidæmi, glæsileika og visku aðalsins og konungs 

voru settir í nýtt samhengi og túlkaðir með öðrum hætti. Það sem áður hafði táknað auðæfi og 

háa samfélagsstöðu varð að huglægu tákni um andlegt ríkidæmi samfélagsins.
34

 Hooper-

Greenhill bendir á í þessu samhengi að söfn gegna í raun tveimur mótsagnakenndum 

hlutverkum, þ.e. sem fagurfræðilegur helgistaður elítunnar en einnig tæki til umbóta og 

menntunar almennings.
35

 Söfn hafa þannig ólík hlutverk gagnvart hópum en þau eru ekki eins 

mótsagnakennd og ætla mætti ef gengið er út frá því að það sé einungis tæki til umbóta á 

yfirborðinu. Almenningur getur ætlað sér að nota söfn til að breyta stöðu sinni, að læra og 

öðlast aukið menningarlegt auðmagn, en það hefur ekki endilega raunverulegar breytingar á 

stöðu einstaklinga í för með sér. Það sem skilgreinir stétt og stöðu einstaklinga, s.s. 

menningarlegt auðmagn og veruháttur skilur enn á milli hópa og einstaklinga.    

 Gramsci heldur því fram að samfara ört stækkandi millistétt í lok 19. aldar hafi viðhorf 

samfélagsins til lægri stétta breyst, þ.e.a.s. aukinn vilji skapaðist til að fræða og mennta þá 

samfélagshópa sem áður hafði verið litið framhjá. Þeir sem lítil tækifæri höfðu haft til náms 

áttu að fá tækifæri til að öðlast aukna þekkingu og þar með stuðla að breytingum til aukinna 

lífsgæða. Yfirvöld sáu það sem hlutverk sitt að uppfræða almenning með stuðningi þeirra 

hópa samfélagsins sem fram að því höfðu verið ráðandi á sviði mennta og menningar. 

Gramsci telur að elítan hafi þó aldrei ætlað sér að færa almenning upp á þeirra eigin stall og 

því stækkaði millistéttin einungis á yfirborðinu. Almenningur gat þar með tekið upp lífshætti 

millistéttar og elítu án þess þó að um flutning milli stétta væri að ræða.
36

 Samkvæmt þessum 

áherslum halda söfn áfram að vera vettvangur elítu þar sem breytingarnar ná ekki 

raunverulega niður til lægri stétta. Ef almenningur hefur ekki vald eða rödd á söfnum breytist 

ekkert annað en að fleiri augu bætast í áhorfendahópinn. Þeir sem ráða halda sínum sessi þó 

staða almennings í ráðagerðinni virðist taka breytingum. 

 Tony Bennett hefur rakið sögu nútíma safna, upphaf almenningssafna – og þróun þess 

hlutverks sem þau hafa gegnt í gegnum tíðina. Líkt og Hooper-Greenhill rekur Bennett 

breytingarnar til frönsku byltingarinnar og þeirra lýðræðishugsjóna sem síðar breiddust út um 

alla Evrópu. Hann telur að söfn hafi spilað stórt hlutverk í mótun ríkja eins og við þekkjum 
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þau í dag þar sem þau þjóna meðal annars sem tæki til menntunar og stuðli að aukinni 

siðmennt samfélaga. En Bennett bendir á að söfn hafa frá 19. öld verið mælikvarði á 

siðmenningu þjóða þar sem menningarstig fer eftir áherslunni sem lögð er á söfn og 

safnastarf.
37

 Bennett telur byltinguna sem átti sér stað hafa breytt stöðu safna frá því að vera 

valdatákn í tæki til að stuðla að samfélagsumbótum, t.a.m. með því að stuðla að menntun 

almennings.
38

 Söfn eru í þessum skilningi orðin að stjórnvaldstæki til umbóta fyrir samfélagið 

á sviði vitsmuna, lífskjara og þekkingar. Lágstéttirnar gátu komið á söfn og tekið sér 

millistéttina til fyrirmyndar og lært með þeim hætti að hegða sér innan um siðað fólk. 

Sýningarsalirnir urðu þannig að kennslustofum þar sem uppfræðslan fór fram við að virða 

fyrir sér hegðun, klæðnað og talsmáta þeirra sem ofar voru í samfélagsstiganum auk þess að 

tileinka sér æskilega þekkingu sem safnið miðlaði.
39

   

 Breski list- og sagnfræðingurinn Charles Saumarez Smith heldur því fram að áður hafi 

verið litið á sem svo að gestir safna væru tvennskonar. Annars vegar var fámennur hópur 

fólks, elítan, sem hafði áhuga og skilning á því sem miðlað var á söfnum, og svo allir hinir – 

óskilgreindur almenningur.
40

 Bennett heldur því fram að skilningur sé forsenda fyrir 

stéttarmun, þar sem þekking og viss „sýn“ skapar stéttarmun og sker á milli þeirra sem „sjá“ 

og þeirra sem „sjá“ ekki og vísar þar með til ólíkra hópa sem koma á söfn. „Sýnin“ sem um 

ræðir felur í sér sýn í bókstaflegum skilningi og svo „sýn“ á hluti í huglægum skilningi. 

Seinni „sýnin“ er tengd hugmynd Bourdieu um veruhátt, þ.e.a.s. það er oft ekki nóg að 

útskýra fyrir gestum með bæklingum og leiðsögn. Það skapar ekki endilega þennan ákveðna 

skilning sem sumir búa yfir en aðrir ekki, þó mögulega sé hægt að þjálfa hann upp.
41

 

Bourdieu fjallar um þessa „sýn“ út frá hugmyndum um aðgengi að menningu sem stuðlar að 

ákveðinni aðgreiningu. Þannig telur hann til að mynda hámenningu einkennast af því að hún 

er ekki aðgengileg öllum sem stuðlar að því að vissir hópar eigna sér ákveðin svið í 

samfélaginu allt eftir þekkingu og skilning. Þetta leiðir til þess að það verður viss kúnst að 

lesa hámenningu; að öðlast þessa „sýn“ og skilning. Að búa yfir þeirri færni að lesa í 

menningu skapar forsendur þess að aðgreina hópa s.s. elítu og alþýðu. Aðgreiningin getur 

byggst á áherslum fólks, smekk þeirra og skilningi. Sá skilningur sem felst í „sýn“ elítunnar 

einkennir hópinn og smekk hans, samkvæmt Bourdieu. 
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Smekkurinn flokkar, ekki síst þann sem flokkar. Félagsverur greina sjálfar sig frá öðrum 

með þeim greinarmun sem þær gera á fögru og ljótu, fáguðu og alþýðlegu, og láta þar 

með í ljós stöðu sína í hinni hlutlægu skipan.
42

   

Alþýða manna hefur ekki lært að lesa hámenningu né býr sá hópur yfir dýpri skilning eða 

smekk á verkum sem fela í sér eitthvað meira en augað sér. Menntun getur t.a.m. aukið 

skilning á sama tíma og hún getur breytt samfélagslegri stöðu og því leiðir aukin þekking til 

sterkari tengsla við hámenningu og aukinnar færni í að lesa í merkingu og gildi hluta sem 

almenningur skilur ekki.
43

 Bourdieu heldur einnig fram að sá veruháttur sem fólk öðlast með 

aukinni menntun og breyttri samfélagsstöðu geri það að verkum að útilokun ákveðinna hópa 

frá tilteknum tegundum menningar sé misskilið sem val. Það sem talið er val einstaklinga til 

að taka ekki þátt á ákveðnum sviðum menningar er í raun útilokun þeirra sem hafa skapað þá 

ímynd að sérstaka hæfni og skilning þurfi til að njóta og meta menninguna „rétt.“
44

 Bennett 

heldur því fram að aðgengi almennings að menningarstofnunum sé þannig aðallega gott á 

yfirborðinu og söfn séu enn staðir þeirra menntuðu – þeirra sem búa yfir skilningi á menningu 

og listum. Almenningur nýtur hins vegar þeirrar menningar sem er aðgengileg í meiri mæli en 

hámenning en lágmenning þykir aðgengilegri og auðskiljanlegri. Þannig má mæla gildi lista- 

og menningarviðburða í öfugu hlutfalli við fjölda þeirra sem sýna þeim áhuga og skilning.
45

  

 Bennett tengir upphaf almenningssafnsins við menningu borgara- og millistéttar í 

nútíma samfélagi. Hlutverk safna var að vera til eftirbreytni og er það að hans mati 

mikilvægur þáttur í mótun nútíma þjóðríkja. Safn hefur þannig menntunar- og menningarlegt 

forræði og stuðlar að því að siða og aga almenning.
46

 Carol Duncan lýsir söfnum á 19. öld og 

hún talar sérstaklega um listasöfn sem einskonar bautasteinum yfirvalda og að þau stæðu fyrir 

ríki sem vildi gera allt hið besta fyrir þegna sína. Yfirvöld sýndu í gegnum söfn hversu 

góðhjörtuð þau voru og söfn táknuðu að ráðandi stéttir huguðu að þeim sem minna máttu sín í 

samfélaginu og væru samfélagslega þenkjandi.
47

 Stór og mikil söfn voru þannig táknmynd 

þróaðra, nútíma ríkja. Þau sýndu sjálfsmynd þjóða út á við og um miðja 19. öld höfðu nánast 

öll vestræn ríki komið sér upp lista- og þjóðminjasöfnum.
48

 Ríkið, yfirvöld og ráðandi stéttir 
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eru því samofin þeirri þróun sem átti sér stað á söfnunum og þeirri hugmyndafræði sem þau 

byggja á varðandi hlutverk sitt gagnvart almenningi. 

 Gramsci telur að það hafi ekki haft veruleg áhrif á stöðu fólks í samfélaginu að líkja 

eftir efri stéttum, það breytti engu í grunninn. Aftur á móti heldur Bennett því fram að með 

þessum aðferðum hafi stéttaskiptingin orðið óskýrari. Fólk fór að tileinka sér gildi og viðmið 

millistéttarinnar og fínn klæðnaður var auk þess ekki eins kostnaðarsamur og áður með 

aukinni fjöldaframleiðslu. Þetta leiddi af sér að erfiðara var að greina samfélagslega stöðu 

fólks af ásýnd þeirra.
49

 Með auknu vægi lág- og millistéttar í samfélaginu út frá 

efnahagslegum sjónarmiðum hlutu þær einnig rödd sem kom illa við fyrri hugmyndir manna 

um skipan heimsins. Aukin þekking manna á veröldinni og umhverfi sínu breytti sýn fólks á 

tilveruna þar sem þeir greindu nú þróun fyrir tilstilli mannsins, þróun sem kom illa við 

fastmótaðar hugmyndir um óvéfengjanlegt vald guðs og hástéttarinnar.
50

  

 Innkomu almennings á söfn fylgdu þó ýmsar breytingar bæði á söfnunum sjálfum, s.s. 

hönnun og framsetningu á sýningum, sem og á hlutverki almennings á safninu sjálfu. Bennett 

notar hugtakið sýningarsamsteypan (e. exhibitionary complex) til að útskýra virkni safna. Með 

því reynir hann að ná utan um þá fjölbreyttu þætti sem spila saman á söfnum og sýningum s.s. 

samspil rýmis og safngesta, safnbygginganna sjálfra og þess sem þar er sýnt. Allir þessir 

þættir hafa áhrif á og skipta máli fyrir þá ímynd sem söfn vilja gefa af sér og er hluti af 

óáþreifanlegri upplifun sýningarsamsteypunnar og þess heims sem gengið er inn í þegar farið 

er inn á söfn. Breytingar á hlutverki safna gagnvart almenningi hafa áhrif á samsteypuna því 

valdauppbygging safna byggir á því hvernig það er notað. Að almenningur fengi inngöngu á 

söfn fyrir tilstuðlan og á forsendum annarra hópa í ólíkum stéttum var ákveðið merki um 

valdið sem söfn búa yfir og safngestir urðu hluti af valdamyndinni sem söfn sýna út á við með 

því að taka þátt í sýningarsamsteypunni sem er mótuð í kringum gestina.
51

 Almenningi var á 

yfirborðinu treyst til að nýta sér söfn og haga sér vel á þessum nýja vettvangi en þrátt fyrir 

það tóku söfn þess tíma miklum breytingum hvað varðaði skipulag sem og hugmyndafræði. 

Söfn opnuðust fyrir almenningi en urðu líka opnari svæði þar sem gestir voru í raun undir 

eftirliti sjálfs sín. Gestir komu til að upplifa og sjá á sama tíma og þeir sjálfir voru á vissan 

hátt hluti af sýningunni. Hinn opinberi vettvangur sem stigið var inn á var orðinn staður þar 

sem einstaklingurinn hagaði sér vel og fór eftir settum reglum, því allir gátu verið að fylgjast 

                                                      
49

 Bennett, The Birth of the Museum: 170. 
50

 Bowler, The Invention of Progress: 7-8. 
51

 Bennett, The Birth of the Museum: 60-61. 



25 

með.
52

 Almenningur var því undir óformlegu eftirliti, sjálfs síns og annarra á hinum opinbera 

vettvangi safna þar sem giltu aðrar reglur en í hinu hversdagslega umhverfi fólks. Þar giltu 

reglur og viðmið efri stétta.  

2.3 Heimur safnsins og gríma samfélagsins 

Sýningarsamsteypu Bennett má horfa á sem heim út af fyrir sig en franski heimspekingurinn 

Michel Foucault skilgreinir söfn einmitt sem vissa tegund af heimi innan heims eða 

heterotópíu sem er hugmynd um raunverulegan heim sem er þó afmarkaður frá hinu venjulega 

lífi með sínar eigin reglur og viðmið. Forsenda hans er inntak  formgerðarstefnunnar (e. 

structuralism) en hann útskýrir að fólk hafi ákveðin sett hugrenningartengsla í höfðinu, mótuð 

af samfélagi þeirra og umhverfi. Fólk lifir ekki í tómi heldur í umhverfi sem einkennist af 

ákveðnum hugmyndum sem eru fyrirfram mótaðar og það tengir sig við og speglar tilveru 

sína út frá.
53

 Fólk hefur ákveðna spegilmynd í huga sem það miðar tilveruna út frá og 

Foucault er sérlega áhugasamur um tvær tegundir af hugmyndum sem samfélög búa til, þ.e. 

hugmyndunum um útópíu og áðurnefnda heterotópíu. Útópía er staður sem er ekki til, þó 

grunnhugmyndin byggist á samfélaginu sem hóparnir búa í, en útópía hefur það fram yfir 

raunveruleikann að vera fullkominn staður.
54

 Heterotópía er svo hugmynd sem Foucault telur 

að öll samfélög og hópar búi sér til. Heterotópía er, andstætt útópíu sem er ekki til, mynd af 

heimi sem er til og hugmyndin byggir á en samt einungis hugmynd um heim. Það er til 

ákveðinn spegill og það er eitthvað sem speglast í honum. Það er til raunveruleiki og mynd af 

raunveruleikanum sem hægt er að teygja og toga – því það sem sést í speglinum er einungis 

endurkast raunveruleikans sem við skynjum á huglægan hátt. Foucault talar um þetta eins og 

ímyndaðan heim í heimi sem er raunverulegur. Við búum til hugmyndir um ástand og 

aðstæður sem er eins og hliðar heimur við hinn raunverulega; öðruvísi en samt raunverulegur. 

Hann flokkar þetta í tvo flokka: millibils heterotópía (e. crisis heterotopia) og heterotópía 

aðgreiningar (e. heterotopia of deviation)
55

 og báðir heimarnir eiga þeir sér táknræna staði í 

raunveruleikanum. Sá fyrri einkennist af jaðarástandi líkt og fæðingardeildir og elliheimili. 

Seinni heterotopían er heimur sem er fyrir utan samfélagið en þar eru einstaklingar sem eiga 

ekki heima meðal hópsins s.s. fangelsi, sjúkrahús og geðdeildir; þetta er ástand þar sem 

eitthvað er ekki eins og samfélagsleg viðmið telja rétt og eðlilegt hverju sinni. Hver 
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heterotópía sem skapast hefur virkni fyrir samfélagið
56

 og getur bæði markast af tíma og rúmi. 

Heterotópía er eins og hliðarsjálf samfélaga þar sem tekið er á þáttum sem þau vilja túlka og 

söfn eru í þeim skilningi heterotópía. Safn er heimur sem reynir að ná utan um allt í tíma og 

rúmi – vera allsherjar yfirlit um lífið. Á sama tíma standa söfn fyrir utan tímann. Þessi heimur 

stendur í stað með sitt heimildasafn þó það bætist stöðugt við og það breytist. Söfn eru þannig 

heimur út af fyrir sig þar sem hugmyndafræðin er önnur en úti í raunheimum og sú 

heterotópía sem þau eru í dag varpar ákveðnu ljósi á það samfélag sem þessi heimur sprettur 

upp úr – vestrænt samfélag 19. og 20. aldar.
57

   

 Að söfn standi fyrir utan tíma og rúm sem sérstakur heimur í hugum fólks kallast á við 

hugtakið jaðartímabil (e. liminality). Jaðartímabil einkennast af umbreytingu þegar farið er frá 

einu stigi yfir til annars, s.s. samfélagsstigi.
58

 Hugtakið er mikið notað í þjóðfræðirannsóknum 

og er þá tengt við umbreytingar sem eiga sér stað, t.d. á miðstigi vígsluathafna og hverslags 

viðsnúningur verður leyfilegur. Þeir sem staddir eru í þessu millibilsástandi verða á vissan 

hátt ósnertanlegir því þeir eru í raun ekki hluti af samfélaginu þá stundina heldur eru að hverfa 

frá einu stigi yfir á annað og standa því fyrir utan eðlilegt ástand.
59

 Breski félags-

mannfræðingurinn Victor Turner yfirfærði þetta ástand á athafnir eins og að sækja leikhús, 

horfa á kvikmyndir og fara á söfn. Samkvæmt honum á sér þar stað ákveðinn viðsnúningur og 

gestir hafa stigið út fyrir venjulegan ramma daglegs lífs. Þar getur fólk horft á sjálft sig og 

samfélagið – líf sitt, á annan hátt en það gerir frá degi til dags og það skapar ákveðið 

jaðarástand þar sem gestir stíga út fyrir tíma og rúm.
60

 Carol Duncan færir þessa hugmynd 

nær safnaheiminum en hún heldur því fram að söfn virki á svipaðan hátt og helgistaðir. Hún 

heldur því fram að listasöfn hafi verið skilgreind sem – ; 

[...] staðir þar sem einstaklingum er gert kleift að upplifa jaðarástand; að ferðast út fyrir 

líkamlegar hömlur hversdagslegrar tilveru, stíga út fyrir tíma og rúm og öðlast nýja og 

víðari sýn á tilveruna.
61

 

Þó hún tali hér um listasöfn má yfirfæra skoðunina á aðrar tegundir safna. Safnheimsóknir 

veita safngestum athvarf frá raunveruleikanum og eru uppbrot frá hversdagslegum athöfnum. 

Á söfnum eru einstaklingar í öðrum heimi. Þar gilda samt sem áður ákveðnar reglur sem 
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gestir fylgja, eins og á öðrum heilögum stöðum samkvæmt Duncan. Þegar gestir ganga inn á 

söfn eru þeir tilbúnir að upplifa eitthvað í líkingu við trúarlega andakt. Þeir fara inn á söfn 

með móttækilegu hugarfari, til að láta segja sér eitthvað og finna fyrir upplifun, líkt og um 

trúarbrögð væri að ræða. Eins og þegar fólk fer til kirkju í leit að sannleikanum þá fer fólk á 

söfn í sömu erindagjörðum.
62

  

 Þessi heterotópíski heimur sannleikans sem safngestir upplifa sem jaðarástand, 

uppbrot á daglegu lífi og heim utan heimsins, birtist í áherslum viðmælenda minna á söfn sem 

sameiningartákn og jarðtengingu. Sá hópur sem kallaður er þjóð er oft viðfangsefni safna og 

tengist sannleikshugtakinu og heterotópíunni. Franski málvísindamaðurinn Ernest Renan hélt 

fyrirlestur fyrir rétt rúmri öld sem bar yfirskriftina Hvað er þjóð? (fr. Qu'est-ce Qu'une 

Nation?) Þar veltir hann upp spurningum um grundvöll skilgreininga á þjóðerni s.s. um 

tungumál, kynþætti, trú og landfræðilega afmörkun. Hann taldi útilokað að skilgreina þjóð 

nema út frá þeim sameiginlega vilja sem einkenndi hópa til að flokka sig sem svo en hann 

taldi grundvöll þessarar samkenndar liggja í sameiginlegum minningum hópsins – 

þjóðarsögunni. Sú saga gerir það að verkum að hópurinn upplifir sig sem hluta af 

sameiginlegri fortíð og þar af leiðandi stendur hann saman í samtímanum. Sköpun þjóðernis 

telur Renan alltaf vera fölsun því þjóðarsaga er alltaf mótuð á hverjum tíma fyrir sig og notuð 

til að skilgreina nútímann.
63

 Donald Preziosi hefur fjallað um hugmyndir varðandi þjóðerni í 

tengslum við söfn og telur söfn máttug verkfæri í því ferli að viðhalda og móta hugmyndir 

samfélaga: 

Söfn eru einstaklega voldug táknræn og þekkingarfræðileg verkfæri þegar kemur að 

mótun, viðhaldi og miðlun merkingar með því að flokka saman og greina hluti, 

hugmyndir og skoðanir.
64

 

Söfn eru tæki til að flokka og greina hluti, merkingu þeirra og tengsl í samfélagi og sögu 

manna. Preziosi telur að því megi segja að söfn séu til í þeim tilgangi að framleiða hugmyndir 

um það sem er safnað og útbúa sýningar. Hann segir merkingarsköpun safna tvíþætta, þ.e. þau 

skapa merkingu hluta á sama tíma og þau skapa hugmyndina um eðlislæga merkingu 

hlutanna. Þessi tvíþætta sköpun leiðir þá til þess að þrátt fyrir að söfn hafi kenni- og 

túlkunarvald í samfélaginu og móti merkingu hluta þá skapa þau líka hugmyndina um að þetta 
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vald sé eðlilegt; órjúfanlegur hluti þess að varðveita hluti, því hlutirnir tali fyrir sig sjálfir.
65

 

Samkvæmt safnafræðingnum Simon Knell eru allir sem fara á söfn blekktir til að halda að sú 

saga sem söfn sýna sé óhlutdræg túlkun á veröldinni. Tilvera safna í hinum siðmenntaða 

heimi hvílir á tilkalli þeirra til hins siðferðislega valds í gegnum stöðu þeirra til uppfræðslu og 

samfélagslegra umbóta, segir hann. Staða þeirri byggist á trausti samfélagsins til að söfn 

standi fyrir gildi og viðmið sem þykja eftirsóknarverð fyrir þann hóp á tilteknum tíma. 

Hugmyndin að baki safna endurspeglar þannig einkenni siðmenntaðra samfélaga – þar sem 

þau eru táknberar þekkingar og siðmenningar.
66

  

 Samkvæmt Knell og Preziosi eru söfn staðir þar sem haldið er utan um þessa þætti 

afmörkunar – söguna og muni tengda henni. Söfn stuðla að þeirri tilfinningu að fólk tilheyri 

einhverjum hópi og eigi sér sameiginlega sögu. Söfn geta búið til hugmynd um þjóð með því 

sem þau setja fram.
67

 Samkvæmt niðurstöðum samevrópskar rannsóknar sem kallast 

European National Museums, eða EuNaMus,
68

 og hafði það m.a. að markmiði að skoða 

reynslu safngesta af þjóðarsöfnum, þá skiptir sjálfsmynd þjóða afar miklu máli fyrir safngesti. 

Með því að móta skýra sjálfsmynd samfélags á söfnum þá töldu safngestir að þeir upplifðu 

betur þá tilfinningu að þeir tilheyrðu afmörkuðum hóp og gætu þar með speglað sig og sína 

sjálfsmynd markvisst í gegnum sýningar safna.
69

 Söfn eru því að leitast við að endurspegla 

nærsamfélag sitt, bæði til að sinna heimamönnum sem vilja halda í sína sögu og til að draga 

upp mynd af samfélaginu fyrir utanaðkomandi gesti. Samkvæmt Alþjóðaráði safna, ICOM, 

gegna söfn því hlutverk að styrkja menningarlega sjálfsmynd og meðvitund þess samfélags 

sem það sprettur upp úr. Söfn geta tengst náið „þjóðernishugmyndum, héraðsímynd, 

menningu þjóðarbrota eða sjálfsmyndum byggðum á trúarbrögðum eða stjórnmála-

hugmyndum“
70

 segir í 6. grein siðareglna ICOM og samkvæmt þeim skulu söfn taka mið af 

þessum þáttum í miðlun sinni á menningar- og náttúruarfi auk þess að eiga náið samstarf við 

það samfélag sem safneignin er sprottin frá. Áhrif þeirra þátta sem ICOM nefnir geta verið 

ríkjandi á söfnum en yfirvöld geta einnig stuðlað að því að söfn ýti undir sérstaka ímynd hópa 
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og styrki hugmyndir hópa um sjálfa sig og sína sögu. Preziosi telur að á söfnum megi einmitt 

sjá það sem samfélög vilja skilgreina sem rætur sínar. Þar er óskum samfélagsins varpað fram 

sem sannleika og sameiginlegt minni samfélagsins er mótað og því viðhaldið.
71

  

  Ímynd hópa sem söfn móta og halda á lofti, hvort sem um er að ræða þjóð eða stéttir, 

minnihlutahópa eða innflytjendur, er ímynd sem bæði yfirvöld og ráðandi stéttir stuðla að og 

koma á framfæri m.a. í gegnum söfn. Almenningur samþykkir þessar áherslur með þeirri trú 

að safnið miðli sannleikanum, sögunni eins og hún var, burt séð frá því að saga sé skilgreind 

út frá hverjum tíma fyrir sig. Heimspekingurinn Slavoj Žižek fjallar um hvernig hópar halda í 

ákveðna hugmynd eða trú til þess að halda uppi vissri blekkingu, sem hægt er að líkja við 

hugmyndir um söfn og hlutverk þeirra. Blekking og ímynd eru ekki það sama, en ímynd er 

samt sem áður á einhvern hátt huglægt mat sem erfitt er að staðfesta sem sannleika. Žižek 

dregur upp mynd af því hvernig fólk sameinast um að halda í einhverja ímynd sem það vill að 

sé sönn, hver svo sem raunveruleikinn er. Líkt og samfélög sem sameinast um að sýna 

ákveðna ímynd og áherslur á söfnum til að tjá hugmyndir sínar um sjálfan sig og þjóðina í 

heild. Hann líkir þessari blekkingu við grímu – grímu sem sett er upp og öðlast á vissan hátt 

dýpri merkingu en það sem hún hylur vegna löngunar fólksins til að trúa því sem gríman 

táknar. Sjálfsmynd þjóðar getur þannig verið einskonar gríma sem hópar setja upp og birtist 

meðal annars á söfnum og sýningum. Meðan söfn halda grímunni á lofti og styðja þær 

hugmyndir sem hópar hafa um sjálfa sig og aðra þá ríkir ákveðin sátt í samfélaginu í gegnum 

þessa blekkingu. Ímynd gripa getur þannig skipt meira máli fyrir hópinn sem þeim hampar 

heldur en gripirnir sjálfir og söfn og safngripir öðlast aukna merkingu í gegnum þá ímynd sem 

þau bera fyrir samfélagið.
72

 Tengja má hugmyndir um heterotópíu, jaðartíma og þjóðernis-

hugmyndir við áherslur sem fram komu í rannsókninni og tengjast upplifun viðmælenda á 

hlutverkum safna. Saman mynda þær sterkan ramma í kringum þá ímynd sem birtist hjá 

viðmælendum varðandi sannleikshlutverk safna. 

2.4 Ný safnafræði – söfn fyrir samfélagið 

Um miðja 20. öld fóru áherslur safna á hlutverk sitt að breytast og til varð hugtakið ný 

safnafræði (e. new museology) sem átti að sýna að söfn væru með nýjar áherslur og nýja sýn. 

Safna- og listfræðingurinn Peter Vergo heldur því fram að breytinga hafi verið þörf á söfnum 

því eldri áherslur á aðferðir og fræðilegar kenningar, hafi verið of ráðandi en nánast engin 

umræða hafi átt sér stað um hver væri raunverulegur tilgangur safna. Að hans mati hefur starf 
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safna stjórnast of mikið af persónulegum áherslum þeirra sem fræðimenn hafa vísað til sem 

hinna hugsandi manna og styrktaraðila þegar kemur að aðferðafræði og áherslum forvarða og 

sérfræðinga. Ný safnafræði leggur aftur á móti áherslur á hið samfélagslega hlutverk safna, að 

takast á við málefni sem skiptir almenning máli og vinna með samfélagið í heild sinni.
73

 

Breytingarnar voru í takt við áherslur innan félags- og hugvísinda sem þá boðuðu nýja 

félagssögu en þar var áherslan sú að saga væri skoðuð út frá sjónarhól alþýðunnar. Með 

uppgangi ýmissa hópa og hreyfinga sem börðust fyrir því að gefinn væri gaumur að þeim sem 

höfðu átt undir högg að sækja breyttust einnig áherslur þeirra sem miðluðu sögunni á söfnum. 

Þetta var tímabil kvenna- og jafnréttisbaráttu, stríðsmótmæla, baráttu blökkumanna, 

samkynhneigðra, innflytjenda, frumbyggja og þannig mætti lengi telja. Nú áttu allar sögur að 

fá að heyrast.
74

  

 David Wilson, fyrrverandi safnstjóri The British Museum hefur fjallað um breytt 

hlutverk safna í nútímanum og þar gætir mikillar varfærni. Sjónarhorn hans einkennist af 

áherslum gamalla og nýrra tíma og viðleitni til að fara bil beggja:  

Safnkosturinn hefur bæði skemmtana- og fræðslugildi. Við treystum því samt sem áður 

að fólk nálgist hann með votti af undrun og aðdáun. Gripirnir eru meðhöndlaðir af 

virðingu. Við reynum að gera ekki lítið úr þeim og við reynum að misbjóða ekki 

minnihlutahópum eða trúarbrögðum. Við stefnum að því að umgjörð gripanna einkennist 

af reisn svo fólk alls staðar að úr heiminum geti upplifað marga af merkustu gripum sem 

mannkynið hefur getið af sér.
75

   

Safnkosturinn á að vekja hrifningu og undrun og það á að umgangast hann af virðingu. Á 

safninu eiga allir að vera færir um að njóta merkilegustu gripa sem mannkynið hefur getið af 

sér. Þannig sér Wilson fyrir sér að safnið þjóni samfélaginu best. Á safninu má vera gaman og 

þangað á fólk að geta komið til að fræðast, en í trausti þess að virðuleikinn haldi sér. Í 

viðhorfi Wilson má greina enduróm fortíðar þar sem safngestum ber að lúta reglum safnsins 

og tileinka sér gildi þess á sama tíma og hann reynir að horfa til framtíðar.  

 Hinum nýju áherslum fylgja ný verkefni t.d. að finna nýjar leiðir til að miðla 

upplýsingum á breyttum forsendum, sem og að skilgreina hlutverk ólíkra hópa þegar saga er 

sögð. Safnafræðingurinn Carol Scott hefur fjallað um samspil ólíkra þátta þegar kemur að því 

að móta hugmyndir um gildi hluta eða gildi almennings (e. public value). Hún segir þrjár 

ólíkar nálganir gagnvart því hvernig litið er á mótun þessara gilda en þær eru áherslur 
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yfirvalda (e. the authorising environment), áherslur þeirra sem framkvæma og túlka, s.s. safna 

(e. operational capacity) og svo almenn gildi (e. public value). Í samspili þáttanna er 

áherslumunur varðandi það hver ræður ferðinni, hver stjórnar og hver þiggur. Út frá sjónarhól 

yfirvalda, bæði stjórnmálaafla og ráðandi hópa á sviði menningar, þá koma áherslurnar ofan 

frá og móta stefnu sem almenningi er ætlað að fylgja. Frá sjónarhól þeirra sem standa á milli 

yfirvalda og almennings, tengiliða safnsins, er almenningur uppspretta. Frá almenningi koma 

heimildir og efniviður sem stofnunin síðan tekur upp á sína arma og vinnur úr. Afrakstrinum 

er svo aftur miðlað til baka þegar búið er að laga efnið til, þegar fræðimenn og sérfræðingar 

hafa greint það og geta sagt almenningi hvað það er sem hann lagði til. Þannig tekur fólk þátt 

þó það ráði ekki ferðinni. Almenningur lítur aftur á móti á sig sem þátttakendur í ferlinu þar 

sem allt hefst og endar á þeirra framlagi.
76

 Almenningur hefur því ólík hlutverk þegar kemur 

að því að móta gildin sem eiga að heita þeirra eigin, þ.e.a.s. sem þiggjendur, heimildamenn og 

framleiðendur.  

 Á undanförnum árum hefur einstaklingsmiðað sjónarhorn fengið aukið rými í 

markmiðum safna á sviði menntunar og reynslu. Nú er litið svo á að hlutir hafi ekki lengur 

merkingu í sjálfum sér heldur ræðst hún af þeim sem á horfir í hvert skipti.
77

 Hver 

einstaklingur býr yfir minningum og reynslu sem móta hann og hefur áhrif á hvernig hann 

upplifir hluti og hvaða merkingu hann leggur í þá. Í þessum skilningi er hann virkur 

þáttakandi í að skapa þau gildi sem hlutir standa fyrir.
78

 Almenningur er í auknum mæli 

álitinn framleiðandi gilda sem söfn sýna því samkvæmt breyttum áherslum safna þá ræðst 

merking hluta út frá fólkinu sem á þá horfir, en þeir hafa ekki merkingu í sjálfum sér. 

Einstaklingar leggja persónulega merkingu í hluti og þeir geta einnig haft ákveðna og ólíka 

merkingu fyrir hópa í heild, allt eftir því hvaða einstaklingar tilheyra hópnum. Gripir geta því 

staðið fyrir sögu hópa en það eru alltaf einstaklingarnir sem túlka þá út frá sínum bakgrunni, 

þekkingu og reynslu.
79

 Á sama hátt og hópar og einstaklingar breytast og þróast þá breytast 

einnig tengslin við efnislega muni. Hlutir eru túlkaðir á ólíkan hátt eftir því hvort þeir eru nýir 

eða gamlir – sumir missa merkingu sína eftir því sem tímar líða og aðrir verða enn 

gildishlaðnari. Sumir skilgreina jafnvel mikilvægi hluta og varðveislugildi út frá því gildi sem 

tíminn veitir þeim.
80

 Með því að setja einstaklinginn og upplifun hans í forgrunn og ganga út 
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frá því að hann sé sá sem stjórni ferðinni og upplifi söfn á sínum eigin forsendum, má líta svo 

á að verið sé að gera tilraun til þess að afmá þá hugmynd að söfn séu umráðasvæði elítu. Söfn 

hafa þá tekið sér stöðu sem þjónandi stofnun og greiðir fyrir milligöngu mála (e. facilitator) í 

stað þess að vera valdastofnun í ráðandi stöðu. Eins og Andrea Witcomb orðar það: 

Tilhneigingu gætir til þess að álíta samfélög standa utan við stjórnkerfið á einhvern hátt – 

að þau séu jafnvel andstæður. Með því að setja „samfélagið“ í brennidepil safna halda 

sumir því fram að það muni að lokum sigrast á kennivaldshlutverki stofnunarinnar. Með 

því að gefa hinum valdalausu rödd mun eiga sér stað sjálfsuppgötvun og styrking.
81

 

Greinilegur viðsnúningur er að eiga sér stað í áherslum safna og áherslur á samfélagið virðast 

vera að færast í aukana, í stað kenni- og túlkunarvalds safna gagnvart samfélaginu. 

Lögfræðingurinn og safnamaðurinn Stephen Weil hefur þar með spurt að því hvernig það hafi 

komið til að dregið hafi úr kennivaldi safna sem þau áður höfðu? Af hverju varð þessi 

umsnúningur með áherslu á almenning? Weil heldur því fram að stefnubreyting í 

efnahagsmálum hafi átt mikinn þátt í því. Samfara stefnu í anda nýfrjálshyggju í opinberum 

rekstri breyttist grundvöllur safnastarfs á ýmsan hátt þar sem litið er á þær sem stofnanir sem 

ríkið græðir ekki fjárhagslega á.
82

 Nýfrjálshyggja leggur áherslu á að draga úr ríkisafskiptum í 

rekstri og með því auka samkeppni á markaði. Þessi stefna leiddi til aukinnar einkavæðingar 

stofnana sem áður höfðu verið ríkisreknar. Menningarstofnanir fóru þá í auknum mæli að leita 

samstarfs við styrktaraðila og verða þannig virkari í sinni fjáröflun.
83

 Þegar nýfrjálshyggja 

markaði sér svigrúm á sjöunda áratugnum í Bretlandi og Bandaríkjunum, höfðu söfn á sér þá 

ímynd að þau væru stofnanir elítu sem væru reknar af yfirvöldum. Breytt efnahagsstefna og 

markmið yfirvalda urðu til þess að söfn urðu að sýna fram á mælanlegt gildi í samfélaginu og 

réttlæta rekstrargrundvöll sinn ef ríkisfé var til þeirra varið.   

Rótgrónar stofnanir undir áhrifum vinstrisinnaðrar mennta- og efahyggju, urðu fyrir 

atlögum frá efnahagsstjórn hægrimanna. Í stjórnartíð Íhaldsflokksins undir forystu 

Margaretar Thatchers urðu stofnanir alþýðulista að réttlæta tilveru sína með því að sanna 

að þær hefðu efnahagslegt gildi.
84

 

Þetta er sýn Josie Appleton á breytingarnar og hún segir að orðatiltækið „viðskiptavinurinn 

gengur fyrir“ hafi verið áhersla komandi tíma og söfn hafi orðið að fylgja markaðnum. 

Stefnubreyting í safnastarfi hafi verið undir áhrifum frá breyttum áherslum stjórnvalda í 
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efnahagsmálum. Söfn voru þvinguð í átt til nýrra tíma þar sem markaðslögmálin réðu ferðinni 

og nú skyldu þau auka sjálfsaflafé og laða að almenning. Þessar breytingar var hægt að 

rökstyðja með áherslum nýju safnafræðanna, þ.e.a.s. að almenningur hefði verið útilokaður 

frá söfnunum svo lengi að nú væri þeirra tími runninn upp og söfn ættu að horfa til 

samfélagsins.
85

 Þannig haldast nýfrjálshyggja og hin nýja safnafræði á vissan hátt í hendur og 

tengjast ráðandi markaðslögmálum.  

  Til að söfn séu samkeppnishæf við aðra kosti afþreyingar hefur verið leitast við að 

gera þau meira spennandi og lifandi. Frá fulltrúum safna heyrast ýmsar raddir og sumir telja 

að þróunin sé óheillaskref í þá átt að söfn séu að breytast í skemmtigarða. Margir fræðimenn 

og safnafólk óttast þessar breytingar og að þær geti haft í för með sér að fræðileg viðmið lúti í 

lægra haldi fyrir efnis- og fjárhagslegum áherslum. Þannig óttast þeir að ef helst er horft til 

innkomu og aðsóknar á sýningar safna muni áhersla á skemmtun aukast á kostnað fræðslu og 

fagmennsku.
86

 Safnafræðingurinn Sheila Watson heldur fram varðandi söfn dagsins í dag:  

[Æ]tlast er til þess í auknum mæli að söfn séu gagnvirk og bregðist við samfélaginu sem 

þau lifa í, sem og að sýna fram á réttlætingu á hlutverki sínu í samfélaginu og halda áfram 

að þróa hlutverk sitt gagnvart því. Gestum og safnastarfsfólki finnst þetta mörgum 

spennandi á meðan öðrum stendur ógn af þessum breytingum.
87

  

Óvissa og spenna einkenna oftast tímabil breytinga og togstreita getur myndast þegar slíkur 

viðsnúningur verður á hugmyndafræði stofnana og hlutverki þeirra. Þeir sem taka 

breytingunum fagnandi telja að með því að miða safnastarf út frá þörfum almennings og 

samfélagsins sem það þjónar, gegni söfn hlutverki óformlegrar menntastofnunar sem geti 

aukið lífsgæði samfélagsþegnanna.
88

 Safnstjórinn Jack Lohman hefur fjallað um hlutverk 

safna og telur hann að söfn hafi um tvennt að velja. Fyrri kosturinn er sá að þau haldi 

íhaldssamri stöðu sinni með áherslu á gripina sjálfa og gildi þeirra í sjálfum sér, sem hann 

segir að leiði af sér takmarkaðan gestafjölda og gagnrýni á störf safna. Seinni kosturinn er sá 

að nútímavæðast en samfara því er að hans mati sú hætta að söfn breytist í skemmtigarða.
89

 

Til að finna milliveg þarf að hugsa vissa hluti upp á nýtt og söfn þurfa að verða 

þjónustuaðilar, eins og Watson hefur einnig bent á. Að mati Lohman þurfa söfn að hrista af 

sér óttann við menningu fjöldans, draga safngripina út úr læstum geymslum og snúa sér að því 
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að horfa á gripina út frá augum samfélagsins sem þeir eru sprottnir upp úr. Ef þetta tekst þá 

eru söfn ekki lengur í hættu að úreldast heldur sýna þau að menning er grundvallaratriði þegar 

kemur að aukinni samfélagsþróun og betri veröld.
90

 Lohman telur söfn vera leiðandi afl á 

vettvangi breytinga þar sem geti átt sér stað samræða um málefni sem hafa áhrif á 

samfélagið.
91

 Safn á því að geta farið bil beggja; þau verða að fanga áhuga nútímafólks á 

sama tíma og þau þjóna sínu gamla hlutverki sem umbreytandi afl í samfélaginu. 

 Safnfræðsla (e. museum education) er ein leið safna til að koma skilaboðum sínum 

markvisst á framfæri og um leið sýna fram á að hægt sé að nýta söfn í þágu samfélagsins með 

mælanlegum niðurstöðum. Eilean Hooper-Greenhill hefur haldið því fram að safngestir meti 

söfn mikils sem námsvettvang og að þau séu almennt talin skapandi vettvangur þar sem allir 

fá að njóta sín og sinna einstaklingsbundnu hæfileika. Á söfnum má finna eitthvað fyrir alla í 

gegnum fjölbreyttar miðlunarleiðir svo allir ættu að geta nýtt sér safnheimsókn til lærdóms og 

skemmtunar. Hooper-Greenhill telur að þar sem skapandi greinar eru að verða æ meira 

áberandi í mennta- og kennslustefnum eigi hiklaust að nýta sér það sem margir skólar hafa 

þegar áttað sig á, þ.e. að söfn eru tilvalinn námsvettvangur.
92

 Sigrún Kristjánsdóttir 

safnafræðingur, telur að áherslur þeirra sem standa að safnfræðslu séu í auknum mæli að 

beinast að eldri safngestum.  

Það er greinilegur áhugi á fræðslutengdri afþreyingu sem ekki er hægt að flokka undir 

formlega menntun en gæti frekar kallast frítíma-fræðsla. Fólk kemur og fer þegar það vill 

og meðtekur þann fróðleik sem það kærir sig um. Sú fræðsla þarf að vera sniðin að 

þörfum gestanna fremur en safnsins. Gestirnir hafa mismunandi reynslu, þekkingu og 

áhuga en söfnin þurfa að finna snertifleti, eitthvað sem gestirnir geta tengt við sig sjálfa.
93

 

Greinilegar breytingar eru á þeim áherslum sem söfn hafa tileinkað sér í dag frá því sem áður 

var og eins og Sigrún leggur áherslu á – þá á fólk að geta komið og meðtekið þann fróðleik 

sem það kærir sig um sem og að fólk þurfi að geta tengt sig við efnið. Engu að síður er enn 

hugsað um söfn sem mannbætandi námsstofnanir sem koma samfélaginu til góða með 

uppfræðslu til almennings. Safnfræðsla er ein leið til að miðla þekkingu sem safnið leggur 

áherslu á og sýnir það sig m.a. í því að söfn hafa oft ákveðna fræðslustefnu. Á vef Safnaráðs 

er hægt að nálgast leiðbeiningar um mótun slíkrar stefnu en þar birtast gömlu áherslurnar á að 

söfn stýri upplifun gestanna. Þar segir að við mótun fræðslustefnu sé gagnlegt að hafa í huga 
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þegar kemur að túlkun á sýningargripum að „[s]ú mynd sem safngesturinn fær af gripnum er 

sú mynd sem safnið gefur honum.“
94

 Þar er einnig vitnað í bandaríska rannsókn sem bendir til 

þess að fyrir safngesti séu heimsóknir á söfn fyrst og fremst félagslegt athæfi og umhverfið 

fagurfræðilega gefandi en mun síður hugmyndafræðilega eða þekkingarlega gefandi. Því 

skipti miklu máli að standa vel að fræðsluþáttum sýninga. Þar með er tónninn gefinn þegar 

kemur að því að fræða fólk. Safngestir koma á forsendum afþreyingar og upplifunar en síður 

til að fræðast. Þetta virðist Safnaráð vilja bæta og gera fræðsluþáttinn á einhvern hátt 

aðgengilegri svo hann skili sér örugglega. Því virðist sem stjórnendur safna og yfirvöld hafi 

enn þær hugmyndir að söfn búi yfir valdi til að ákveða hvað það er sem safngesturinn á að 

taka út með sér eftir safnheimsókn. 

2.5 Gagnrýni á nýja safnafræði  

Söfn eru stödd á áhugaverðum tímamótum hvað varðar hugmyndafræðilega nálgun á starf 

þeirra og hlutverk. Margir fræðimenn leggja áherslu á þær breytingar sem verða að eiga sér 

stað ætli söfn að ganga alla leið í þeim breytingum sem þau hafa boðað. Söfn verða að sýna 

meiri vilja til að draga úr tilburðum við að sýna vald sitt og visku og falla frá einsleitum og 

þröngsýnum leiðum við miðlun upplýsinga. Kallað er eftir því að söfn séu í auknum mæli 

opnari fyrir ólíkum sjónarmiðum og fjölbreytileika og að þau stuðli að og styrki samheldni og 

samtal milli hópa.
95

 Í dag eiga allar raddir að heyrast og allir eiga að fá að vera með; söfn eru 

fyrir samfélagið sem nú leggur línurnar. Það breytir því ekki að það eru enn sérfræðingar sem 

setja fram söguna og miðla upplýsingum. Sumir hafa gagnrýnt þessa nálgun og haldið því 

fram að söfn komi fram við gesti sína eins og fávís börn. Josie Appleton telur til að mynda að 

sú nálgun sé síður en svo betri en sú sem var við lýði á 18. og 19. öld því með þeim hætti sé 

verið að sýna safngestinum aukið yfirlæti. Áður fyrr gátu gestir gengið inn á söfn og reikað 

þar um eftir eigin geðþótta, lesið og horft eins og þeir vildu en í dag þarf safngesturinn lítið 

sem ekkert að reyna á eigin vitsmuni heldur eru þeir mataðir. Nú segir hún elítuna efast um 

hvað það virkilega er sem fólk vill sjá og upplifa á söfnum og leiti því að lægsta mögulega 

samnefnara sem hægt er að ganga út frá. Þar með eykst tilhneiging til að koma fram við alla 

gesti eins og börn og stjórna notkun þeirra á söfnum.
96

 Appleton segir að í þessum breytingum 

felist ákveðin mótsögn. Sá sem heldur fram þeirri skoðun að hann beri mikla virðingu fyrir 

fólkinu og ólíkum hópum, kynum, kynþáttum, aldri og stéttum og byggir upp sýningu í 
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kringum þá hugmyndafræði að sinna öllum þeirra óskum og þörfum, endar að öllum líkindum 

á því að varpa fram ákveðinni fyrirlitningu og yfirlæti gagnvart viðfangsefni sínu. Þeir sem 

aftur á móti hugsa fyrst og fremst um safnkostinn eru í raun að sýna almenningi meiri 

virðingu en hinir því hann kemur fram við þá eins og jafningja með því að gera ráð fyrir því 

að þeir búi yfir nægilegum vitsmunum til að meðtaka það sem fyrir þá er borið á forsendum 

gripanna.
97

 Ádeila á þá nálgun að gesturinn sé ekki fær um að hugsa og álykta á eigin 

forsendum hefur kallað fram nýtt hugtak sem Zahava Doering hefur mótað. Hún kallar það 

„the baby bird model“ sem gæti útlagst sem „mötunar maskínan.“ Hún segir í ágripi úr erindi:  

Sú mótsögn sem er hvað algengust hjá starfsfólki safna í dag varðandi gesti sína er 

mötunar maskínan (the baby bird model). Út frá því er litið svo á að safngesturinn sé með 

tiltölulega takmarkaða hæfni til að meðtaka það sem fyrir hann er borið og hann þurfi í 

raun mötun frá hendi þeirra vitru. Starfsfólk ætlar sér þannig að ýta undir að gestir læri 

örugglega eitthvað af heimsókninni. Hinar raunverulegu væntingar safngesta eru þó mun 

flóknari og krefjandi en flesta grunar.
98

 

Þannig bera margir varhug við þeirri þróun sem virðist vera að eiga sér stað – að koma fram 

við gesti eins og ósjálfbjarga unga sem þarf að mata og varast skuli að vanmeta hæfni fólks til 

að nota söfn á eigin forsendum. Að komið sé fram við safngesti eins og börn er ekki eina 

gagnrýnin sem beinist að söfnum heldur er líka deilt á tvískinnung safna að halda því fram að 

þau séu nú fallin frá hugmyndafræði kennivaldsins og séu staður fyrir alla. Í 

raunveruleikanum eymir enn eftir af kennivaldinu og bendir Susan Ashley á að sjónarhorn 

elítunnar ráði enn ferðinni þegar horft er til fortíðar og hugmyndafræði sem einkennist af sögu 

hins eina sannleika sé enn við líði.
99

 Hilde Hein, sem fjallað hefur um söfn út frá 

heimspekilegu sjónarhorni, telur eitt vandamál safna að í síð-nútímanum (e. post modern) séu 

þau ekki lengur í sælureiti hins óumdeilda kennivalds og því séu þau nú heltekin efasemdum 

um hlutverk sitt í veröldinni.
100

 James Cuno tekur í sama streng og spyr hvort það sem 

raunverulega er að vefjast fyrir söfnum og valda þeim þessum vandræðum sé ekki einfaldlega 

sú staða að þurfa að fóta sig á þessum nýja vettvangi þar sem allir eiga að hafa eitthvað um 

safnastarf að segja. Hið horfna kennivald og ákveðin gengisfelling sérfræðikunnáttu innan 

þessa geira kemur við kaunin á söfnunum sem og það að geta ekki sýnt fram á tilgang sinn út 

frá sínum eigin gildum og viðmiðum.
101

 Kannski er gagnrýnin og núningur um tilgang og 
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hlutverk safna ekkert nema sárindi yfir þeirri staðreynd að vissir samfélagshópar sem áður 

fyrr áttu fast sæti í hópi þeirra sem bjuggu yfir menningarlegu forræði í samfélaginu og mark 

var tekið á eru nú valdaminni og uppi er krafa um að fleiri sjónarhorn eigi að fá að heyrast? 

 Ólíkar áherslur fræðimanna og almennings um hlutverk safna koma fram í rannsókn 

Merriman sem hann gerði á sýningu um innflytjendur í London. Þar áttu bæði fræðimenn og 

ráðgefandi rýnihópur úr röðum almennings, sem tengdust reyndar málefninu, aðild að mótun 

markmiða sýningarinnar. Það sem fræðimennirnir vildu ólmir sýna og takast á við voru t.d. 

málefni eins og fátækt og fordómar – á meðan almenningur taldi sig fá nóg af slíkri umfjöllun 

í fjölmiðlum og fréttum. Að þeirra mati eiga söfn frekar að beina sjónum sínum að jákvæðum 

þáttum í sögu þeirra hópa sem þeir fjalla um og setja þá í samhengi við samfélag nútímans. 

Þau vildu sýna hvernig menning ólíkra hópa hefur stuðlað að jákvæðum breytingum og 

fjölbreytni en ekki alltaf horfa á hinar dökku hliðar sem birtast t.a.m. oft í fjölmiðlum, svo 

sem mismunun og fordómar.
102

 Þau vildu nýta valdið sem söfn hafa til að móta hugmyndir 

safngesta til að skapa jákvæða ímynd þó svo aðilar innan safnsins teldu hlutverk sitt vera að 

takast á við viðkvæm málefni samfélagsins. Þessir tveir ólíku hópar nálguðust viðfangsefnið á 

mjög ólíkan hátt enda með ólíkan bakgrunn og ólíka sýn á það hvað beri að gera þegar fjallað 

er um hópa – sinn eigin eða aðra. Þó markmið safna sé að taka á málefnum í samfélaginu á 

líðandi stundu þá eru ekki allir sammála um nálganir þeirra og eins og Stephen Weil bendir á 

þá mættu söfn sýna örlítið meiri hógværð þegar kemur að hugmyndum þeirra um eigin áhrif 

til betrumbóta. Hann bendir á að ótal margt hefur farið úrskeiðis í veröldinni þegar kemur að 

mótun heilbrigðra og góðra samfélaga. Söfn hvorki orsökuðu þau vandamál sem eru til staðar 

í heiminum né hafa þau nokkrar forsendur til að leysa þau. Í besta falli geta söfn tekið þátt í 

því að varpa ljósi á það sem betur má fara.
103

  

 Að endingu er ekki úr vegi að minnast á gagnrýni sem beinist að söfnum fyrir háleitar 

hugmyndir sínar um samfélagslegt hlutverk sitt. Safnafræðingurinn Lois H. Silverman heldur 

því fram að söfn hafi alltaf verið álitin tæki til menntunar og umbóta fyrir samfélagið en nú sé 

hugmyndum þeirra um eigið samfélagslegt gildi að vaxa ásmegin – og þá helst markmiðum 

þeirra um áhrif til samfélagslegrar velferðar og breytinga. Hún dregur fram gagnrýnisraddir 

sem horfa alvarlegri augum á þessa sýn safna heldur en þeir sem gagnrýna á forsendum 

fallandi gildis hluta eða rýrnandi valds fræðimanna og sérfræðinga. Hún vitnar til David A. 

Tucer og Kevin Moore þegar hún segir suma fræðimenn óttast að stefna safna sé móðgandi og 

beinlínis hættuleg. Að söfn haldi að þau geti haft áhrif á samfélagið að svo miklu leyti að það 
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stuðli að bættum lífskjörum og líðan fólks er að þeirra mati móðgun við þá sem raunverulega 

starfa að þessum málaflokkum; heilbrigðisstarfsmenn, kennara og löggæslufólk sem vinna 

hörðum höndum að betra samfélagi og aðstoða þá sem eiga erfitt uppdráttar. Safnastarfsfólk 

hefur einfaldlega ekki sömu kunnáttu eða færni og þetta fólk. Moore bendir á að yfirlýsingar 

af þessu tagi geti verið skaðlegar að því leyti að þær geta dregið athyglina frá raunverulegum 

vandamálum. Söfn eru þá óbeinn valdur að rýrnandi fjármagni til málaflokka sem stuðla að 

sömu markmiðum og eru mun áhrifameiri en söfn í umbótastarfi sínu, þar sem þau taka sinn 

bita af kökunni sem þykir of lítil.
104

  

 Söfn og yfirvöld hafa sínar hugmyndir um hvernig þau ætla sér að uppfræða 

almenning og bæta samfélagið þó svo deilt sé um leiðir að því markmiði. Hlutverk safna í 

uppfræðslu og sem hluti af menningarlífi samfélaga er einnig staðfest af ráðandi stéttum með 

stefnumótun og lagasetningu varðandi safnastarf. Söfn hafa því skyldu samkvæmt lögum til 

að gegna því hlutverki sem hér hefur verið fjallað um og það hlutverk leikur oft stóran þátt í 

hugmyndum hópa um hlutverk menningarstofnana fyrir samfélög. 
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3 Laga- og regluumhverfi safna 

Yfirvöld hafa viss markmið þegar kemur að samfélagsúrbótum og eins og fjallað hefur verið 

um eru söfn og ýmsar menningarstofnanir liður í þeim áætlunum að bæta samfélög og 

einstaklinga. Þegar lög og menningarstefnur bæjar- og sveitarfélaga eru skoðaðar má sjá 

mikla tilhneigingu til að nota menningu og þann stofnanagrunn sem er til staðar til að hafa 

áhrif – bæði á hugsanagang og ímynd heimamanna og gesta. Söfnum er ætlað að þjóna sínu 

nærsamfélagi og bæta lífsgæði þeirra sem þar búa. Þau taka þátt í að skapa og viðhalda ímynd 

svæða eða hópa og yfirvöld nýta sér þá möguleika sem vald safna býður upp á þegar kemur að 

slíkri mótun og stjórnun á hugmyndum samfélaga.  

3.1 Lög og stofnanir 

Íslensk söfn starfa eftir ýmsum lögum og reglum. Safnalög voru sett á Íslandi árið 2001 en 

þau hafa verið í endurskoðun og munu ný safnalög taka gildi í janúar 2013. Söfn starfa einnig 

eftir siðareglum ICOM sem er Alþjóðaráð safna og hefur verið starfrækt Íslandsdeild síðan 

árið 1985. Hún var stofnuð „með það að markmiði að efla faglegt safnastarf á Íslandi og auka 

samskipti fagfólks safna hér á landi við starfsfélaga víða um heim.“
105

 Fleiri lög eru í gildi hér 

á landi til dæmis lög um starfsemi og hlutverk höfuðsafnanna þriggja sem eru Þjóðminjasafn 

Íslands, Listasafn Íslands og Náttúruminjasafn Íslands. Einnig eru til eru lög um 

fornleifavernd, menningarminjar og húsafriðun svo fátt eitt sé nefnt auk þess sem hvert svæði 

fyrir sig, sveitarfélög og bæir, hafa oft sína eigin menningarstefnu sem snertir safnastarfsemi á 

hverjum stað.  

 Þegar farið er yfir lög og reglur, stefnur og markmið yfirvalda þá er hlutverkum safna 

gagnvart almenningi oft lítill gaumur gefinn. Hlutverkum safna sem snúa að skráningu, 

varðveislu og skyldum gagnvart stjórnvöldum eru aftur á móti gerð góð skil. Alltaf er samt 

eitthvað minnst á samfélagslegt hlutverk safna og hlutverk yfirvalda við að stuðla að betra og 

blómlegra menningarlífi samfélagsins.   

 Í nýjum safnalögum sem taka gildi árið 2013 segir í 3.gr. Hlutverk safna:  

Með söfnun, skráningu, varðveislu, rannsóknum, sýningum og annarri miðlun er það 

hlutverk safna að tryggja menningar- og náttúruarf Íslands, varpa ljósi á menningar-, 

náttúru- og listasögu landsins, styrkja safnkost og heimildasöfnun innan síns sérsviðs og 

gera safnkost sinn og heimildasöfn aðgengileg almenningi og fræðimönnum. Í starfi sínu 
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skulu söfn hafa að leiðarljósi að auka lífsgæði manna með því að efla skilning á þróun og 

stöðu menningar, lista, náttúru eða vísinda.
106

 

Í þessum nýju lögum má mögulega greina breyttan tíðaranda frá því fyrir um áratug og frá því 

þegar fyrstu lögin voru sett, en samsvarandi grein frá árinu 2001, II. kafli. Safnastarfsemi. 

4.gr, hljóðaði þá svona: 

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 að þær megi nýtast til 

rannsókna, fræðslu og skemmtunar.
107

 

Í nýju lögunum er hugtakið menningararfur komið til sögunnar, hugtak sem farið hefur líkt og 

eldur í sinu um samfélagið síðasta áratuginn eða svo,
108

 og þar að auki er hugtakið 

náttúruarfur komið til sögunnar, en það er frekar ný til komið og hefur ekki náð mikilli 

útbreiðslu miðað við menningararfinn. Orðið náttúruarfur kemur einna helst fyrir í opinberum 

og nýlegum skjölum stofnana eins og ICOM, Safnaráðs og Landverndar.
109

 Í eldri lögunum er 

safnastarfsemi skilgreind á beinskeyttan hátt og þar koma fram grunnatriði þess sem gerir safn 

að safni; varðveisla, rannsóknir og miðlun. Hlutverk safna árið 2013 er að varpa ljósi á 

náttúru, sögu og listir og stuðla að auknum lífsgæðum manna með því að efla skilning á 

þessum þáttum. Rúmum áratug fyrr var einfaldlega sagt að söfn skuli vera aðgengileg til 

rannsókna, fræðslu og skemmtunar. Safnastefna Þjóðminjasafns Íslands fyrir árin 2011-2014 

er þó í samhljóm við eldri safnalögin og fer ekki jafn háfleygum orðum um hlutverk safna og 

hin nýju lög gera, þó svo að safnið eigi sér háleit markmið, en þar segir:  

Söfn eru ein af grunnstoðum samfélagsins. Þau taka þátt í að framfylgja markmiðum 

lýðræðis í samfélaginu með því að tryggja aðgengi að heimildum um uppruna og þróun 

mannlífs í landinu. Það er hlutverk safna að miðla upplýsingum um sögu og menningu til 

almennings. Þau  eru jafnframt hluti hins óformlega menntakerfis samfélagsins.
110
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Mikilvægi safna er mikið samkvæmt þessu – ein af grunnstoðum samfélagsins sem stuðlar að 

markmiðum lýðræðis og menntunar. Söfn teljast sem hluti af óformlegu menntakerfi 

samfélagsins því vissulega má margt læra af safnheimsóknum sem ekki er miðað að með 

formlegum hætti líkt og hjá formlegum menntastofnunum s.s. eins og með kennsluáætlunum. 

Þrátt fyrir það eru söfn í auknum mæli að móta fræðslustefnur, sbr. umfjöllun hér fyrr í 

ritgerðinni, en mikil þörf er talin vera á því að móta slíka stefnu samfara auknu vægi safna í 

fræðslumálum auk lögbundins hlutverks þeirra til fræðslu og miðlunar.  

 Í dag er ein megin forsendan í starfsemi safna sú að fólk komi á eigin forsendum að 

sækja sér þekkingu, og er sú forskrift í anda nýrra safnafræða. „Með því að veita aðgang að 

heimildum um fortíðina gefa þau safngestum tækifæri til að sækja sér þekkingu á eigin 

forsendum. Upplýsingar um safnkost minjasafna skulu vera aðgengilegar almenningi.“
111

 Í 4. 

hluta siðareglna ICOM segir ennfremur: „Söfnum ber sérstaklega skylda til að rækta 

menntunarþáttinn í starfi sínu [...]“
112

 sem og að laða að safngesti úr því samfélagi sem það 

þjónar. „Samskipti við þetta samfélag og ræktarsemi við arfleifð þess er grundvallaratriði í 

menntunarhlutverki hvers safns.“
113

 Þannig er kveðið á um að söfn hafi menntunarhlutverk og 

ekki síst gagnvart sínu nærsamfélagi. Ekki er kveðið nánar á um þennan þátt í safnastarfi og 

hverju safni fyrir sig er látið eftir að túlka það fyrir sig en þar er komin grundvöllur fyrir 

mótun fræðslustefnu. Í 8. hluta siðareglnanna, Söfn starfi á faglegan hátt segir: „Hvert 

tækifæri skal nýtt til að upplýsa og mennta almenning um markmið, tilgang og metnað 

starfsstéttarinnar til að stuðla að auknum skilningi almennings á framlagi safna til 

samfélagsins.“
114

 Ennfremur segir í reglunum að söfn líti á sig sem fræðslustofnun sem gegni 

mikilvægu hlutverki í samfélaginu en lítill skilningur sé á starfi þeirra meðal almennings og 

þar með sé eitt af hlutverkum safna að fræða fólk um mikilvægi þeirra og starfsemi. Þessi 

setning endurspeglar grundvallaratriði í þessari ritgerð, að söfn telja sig vera einskonar tæki til 

samfélagsúrbóta og kennslu eins og kemur fram í 4. hluta reglnanna. Útgangspunkturinn er 

hins vegar sá að almenningur gerir sér ekki grein fyrir mikilvægi safna sem stofnana og af 

þeim sökum þarf að kenna þeim að hugsa um söfn sem mikilvæg þekkingarsetur þar sem 

einstaklingar fá tækifæri til að auka þroskakosti sína.  
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 Um starfsemi safna gilda s.s. ýmis lög og reglur, almenn og sértæk en í mörgum 

lögum og safnastefnum er lítið fjallað um hvert hlutverk þeirra er gagnvart almenningi. Öll 

söfn heyra þó undir safnalög svo ákvæði þeirra laga varðandi hlutverk safna gagnvart 

almenningi, t.d. að stuðla að auknum lífsgæðum, gilda einnig um þau söfn sem ekki setja slík 

atriði í sínar starfsreglur eða stefnur. Þrátt fyrir það er lítið sem ekkert minnst á almenning í 

lögum um Náttúruminjasafn Íslands, lögum um Listasafn Íslands eða í kvikmyndalögum. Í 

lögum um Náttúruminjasafnið frá árinu 2007 segir einungis: „Safnið skal miðla fræðslu um 

íslenska náttúru til skóla, fjölmiðla og almennings.“
115

 Ekki er fjallað frekar um þann þátt 

starfseminnar og í þeim hluta af kvikmyndalögum sem fjallar um Kvikmyndasafn Íslands 

kemur orðið almenningur ekki einu sinni fram – en ekki gleymist að minnast á skyldur þeirra 

gagnvart fræði- og fagmönnum.
116

 Almenningur er þannig oft fjarri góðu gamni þegar kemur 

að stefnumótun safna í starfi sínu, þó raunin sé auðvitað oftast sú að söfn reyni að höfða til 

almennings í starfsemi sinni. 

 Ef litið er til safnastarfs á erlendum vettvangi má sjá sömu áherslur hjá yfirvöldum og 

söfnum og hér á landi. Í skýrslu skoskra yfirvalda um framtíðarsýn safnamála í landinu er 

mikil áhersla lögð á að styrkja tengsl safna við nærsamfélög sín og að auka þátttöku 

almennings. Þetta er í fyrsta skipti sem Skosk söfn ákveða að sameinast um eina stefnu og 

vonast með því til að auka metnað og skilvirkni í safnastarfi og styrkja nýjar áherslur á 

samfélagslegt hlutverk þeirra. Markmiðum stefnunnar er skipt í sex þætti og er einn þáttur 

tileinkaður þeim áherslum þó svo áherslan á þjónustuhlutverk þeirra gagnvart almenningi 

skíni víðar í gegn. Markmið safna að taka þátt í mótun almennra gilda kemur víða fyrir í 

stefnunni og er þeim umhugað um að virka sem innblástur fyrir gesti sína.
117

 Eins og mótið 

sem Carol Scott hefur sett upp sýnir, þá staðsetja Skosku söfnin sig í hlutverki þeirra sem 

safna upplýsingum og túlka – þau vinna fyrir báða aðila, yfirvöld og almenning. Skosk söfn 

hafa samkvæmt skýrslunni sett sér víðtæk samfélagsleg markmið: 

Allt frá því að ná til félagslega einangraðra hópa til heilsufars, vellíðan og réttláts 

samfélags. Til að styrkja áhrif þessara markmiða og auka viðurkenningu þess hlutverks 

sem söfn gegna á þessum vettvangi [...].
118

 

Tekið er fram að til að ná þessum markmiðum þurfi söfn og yfirvöld að eiga í nánu samstarfi 

við aðrar stofnanir og samtök bæði á vegum hins opinbera sem og sjálfstæðum 
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sjálfboðaliðasamtökum sem vinna að svipuðum málefnum. Þannig ætla Skosk söfn að hafa 

áhrif og taka þátt í baráttunni fyrir bættum aðstæðum og lífskjörum fólks.  

 Í Svíþjóð er það sama uppi á teningnum en á vef sænsku menningarmálanefndarinnar 

er hægt að kynna sér menningarstefnu sænska ríkisins frá árinu 2009.
119

 Þar segir að öllum 

eigi að gefast kostur á því að taka þátt í menningarlífi sem á að vera krefjandi og skapandi – 

sjálfstætt afl sem byggir á frelsi til tjáningar. Í stefnunni er lagt upp úr því að sköpunarkraftur 

og fjölbreytileiki í lista- og menningarlífi sé mikilvægur hluti af allri samfélagsþróun og 

þekkingarsköpun. Eins og þar segir: „Menningarstofnanir eru mikilvægir verndarar og 

farvegur þekkingar.“
120

 Hlutverk menningastofnana telur nefndin ekki síst mikilvægt þegar 

kemur að því að greina mikilvæga þætti hvers tíma sem falla undir hatt menningar og miðlun 

hennar: 

Hvað talið er til gæða er breytilegt eftir tíma og svæðum. Það er breytilegt milli tegunda 

þess efnis sem um ræðir og á milli hópa og einstaklinga. Þeir sem skapa menningu (e. 

cultural creators) gegna lykilhlutverki í þeirri stöðugu umræðu sem á sér stað um hvað 

flokkast sem gæði á sviði menningar.
121

  

Einnig er tekið fram að þetta mat eigi ekki að tengjast mati yfirvalda á neinn hátt. Málsgreinin 

dregur fram hlutverk elítunnar sem þarna er vísað til sem skapara menningar (e. cultural 

creators) og hefur það hlutverk að meta gildi og gæði menningar fyrir samfélagið.  

 Af þessum samanburði má sjá að markmið og áherslur safna víðar í Evrópu eru af 

sama meiði og á Íslandi. Meðvitund um samfélagslegt hlutverk þeirra er að aukast og í 

auknum mæli nýta yfirvöld og opinberar stofnanir söfn sem tæki til breytinga. Söfn eru að 

verða hluti af þeim verkfærum sem yfirvöld hafa til að móta betra samfélag, að þeirra mati og 

mikill vilji virðist vera til góðra verka í gegnum safnastarf. Starf safna hefur verið mótað með 

lagasetningum og stefnum hins opinbera og þar af leiðandi mótað þann vettvang sem þau 

starfa á og þeirra starfshætti. Slíkar reglur og opinber markmið hafa afleidd áhrif um allt 

samfélagið og víðar má sjá stjórnvöld nýta sér söfn, menningar- og sögutengda starfsemi í 

þágu smærri samfélaga. 
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3.2 Menningarstefnur 

Yfirvöld í hverju landi fyrir sig sem og alþjóðastofnanir halda utan um hugmyndir um 

hlutverk safna og menningartengdra stofnana með lagasetningu og reglugerðum. Með reglum 

eins og siðareglum ICOM myndast samræmd gildi milli ólíkra landa þar sem skerpt er á 

grundvallarhugmyndum og hlutverkum safna. Lagarammar ríkja halda einnig utan um 

hlutverk safna upp að vissu marki, tryggja í það minnsta að fram komi að söfn skuli huga að 

almenningi á einhvern hátt – enda þaðan sem fjárstuðningur til þeirra kemur úr 

sameiginlegum sjóðum þeirra. Í yfirlýsingum og stefnum sveitar- og bæjarfélaga á Íslandi má 

sjá hvernig yfirvöld nota söfn og menningu til að móta og stjórna ímynd um svæði og 

stofnanirnar. Þær menningarstefnur sem hér eru til athugunar eru frá árunum 2002-2009 og 

sumar eru enn í gildi fyrir viðkomandi sveitar- og bæjarfélög, aðrar eru nýlega fallnar úr gildi 

eða enn í mótun. Ég skoðaði þéttbýlin Akureyri, Mosfellsbæ og Reykjavík sem og 

menningarstefnur stærri svæða, Vesturlands, Vestfjarða og Austurlands. 

 Í menningarstefnu Akureyrarbæjar frá árinu 2008 birtist mjög skýrt hvernig yfirvöld 

leitast við að nota menningarstofnanir til uppfræðslu og samfélagsúrbóta. Bærinn vildi líta á 

sig sem menningarbæ og var það hluti af stefnumálum þess tíma að gera bæjarfélagið að 

fyrirmynd annarra þéttbýla varðandi lista- og menningarlíf. Í stefnunni segir: 

Með stuðningi sínum við lista- og menningarstarf vill Bæjarstjórn Akureyrar skapa farveg 

fyrir sköpunargáfu og þroskakosti bæjarbúa og stuðla að atvinnusköpun. Ennfremur 

tryggja aðgang allra að menningartilboðum og stuðla að jákvæðri ímynd samfélagsins.
122

 

Að bæjarfélagið vilji skapa farveg fyrir þroskakosti bæjarbúa er einmitt í ætt við markmið 

safna að auka við lífsgæði fólks. Með því að stuðla að öflugu menningarlífi aukast 

þroskakostir bæjarbúa sem og jákvæð ímynd samfélagsins. Einn viðmælandi minn, Nanda 

sagði einmitt um safnaferðir þar sem hún skilur kannski ekki alveg það sem fyrir augu ber: 

„Það er bara partur af því að fara á söfn – þetta er ákveðin upplifun og maður myndar sér 

skoðanir. Og maður verður kannski eitthvað þroskaðri í höfðinu, ég veit það ekki. Er það ekki 

tilgangurinn með þessu öllu saman?“
123

 En hlutverk bæjaryfirvalda á Akureyri er nánar 

tiltekið „[...] að starfrækja stofnanir sem miðla þekkingu og varðveita sameiginlegan 

menningararf.“
124

 Í stefnunni er ekki rætt sérstaklega um söfn í þessu samhengi en í nýrri 
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stefnu sem enn er í mótun og á að marka stefnuna fyrir tímabilið 2011-2014, er fjallað nánar 

um hugmyndir bæjarins um hlutverk safna og eru þau þar með orðin meira áberandi en áður 

þar sem einungis var talað um myndlist, tónlist og leiklist sem menningarstarf í bænum. Í 

Menningarstefna 2011-2014, Menningararfur (söfn og saga), segir: „Akureyri er 

safnabær.“
125

 Þegar spurt er til hvers söfn séu er svarið: 

Söfn eru þjónustustofnanir sem hafa það hlutverk að varðveita söguna, menningararfinn – 

fyrir lifendur en líka ófædda – þannig leggja þau grunn að sjálfsmynd okkar. [...] En á 

endanum þjóna þau öll sama hlutverki, að efla hið mennska í okkur. Og þetta gera söfnin 

allra best ef þau ná að virkja safngestinn, gera hann að þátttakanda þannig að sú hugsun 

meitlist innra með honum að hann geti lagt sitt lóð á vogarskálarnar og bætt safnið ekkert 

síður en það hann.
126

 

Þarna má sjá skýrt dæmi um hugmyndir yfirvalda til að nota söfn sem tæki til stjórnunar 

hugarfars og þekkingar, auk þess að efla hið mennska í fólki með því að virkja safngestinn. 

Vinnsla stefnunnar er enn í gangi og það sem hér er vitnað til er skjal sem vinnuhópur á 

vegum yfirvalda hefur mótað og var birt áður en opinn umræðufundur var haldinn 4. 

nóvember 2011 á Akureyri. Skjalið var birt með frétt á heimasíðu bæjarins ásamt gögnum 

annarra hópa sem fjölluðu um sjónlist, ritlist, tónlist og leiklist. Fundurinn var tækifæri fyrir 

bæjarbúa til að segja skoðun sína á þeim atriðum sem dregin voru fram af vinnuhópunum.
127

 Í 

þessari tillögu sem vinnuhópurinn setti fram er sagt að söfn leggi grunn að sjálfsmynd 

samfélagsins með varðveislu sögunnar og virkja þurfi safngestinn svo innra með honum 

„meitlist“ sú hugsun að hann geti verið virkur þátttakandi og bætt safnið og sjálfan sig í 

leiðinni.  

 Í Mosfellsbæ var farin sama leið og á Akureyri en á opnum bæjarfundi vorið 2009 var 

fjallað um stefnu bæjarfélagsins í menningarmálum. Menningarmálanefnd bæjarins vann síðar 

úr þeim áherslum sem fram komu hjá bæjarbúum, en þar segir t.a.m.: „Mosfellsbær veitir 

íbúum tækifæri til að leggja rækt við menningu og styrkja þannig við sjálfsmynd sína og 

menningarlegar rætur.“
128

 Menningararfur, rætur og saga samfélags er þannig í öndvegi hjá 

þessum tveimur bæjarfélögum auk þess að vera meðvituð um hlutverk safna og annarrar 

menningarstarfsemi við að stuðla að sterkari sjálfsmynd samfélagsins og hópa innan þess. 
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Áherslan er þó fyrst og fremst á þátttöku almennings og tækifæri þeirra til að láta rödd sína 

heyrast og hafa áhrif á menningarstarf í sínu nærsamfélagi. Yfirvöld stefna þannig að því að 

gera fólk bæði meðvitað um hlutverk sitt í samfélaginu, að það tilheyri hópi og beri 

samfélagslega ábyrgð, sem og að styrkja tengsl þess við sögu sína og samfélagsins.  

 Í Menningarstefnu Austurlands var svipaðri aðferð beitt og á Akureyri við mótun 

stefnunnar og fór vinnan fram á árunum 2008-2009 en stefnan stendur fyrir tímabilið 2009-

2014. Í hverju sveitarfélagi var efnt til rýnihópa sem áttu að standa fyrir ólíka hópa 

samfélagsins t.d. fólk á ólíkum aldri og úr mismunandi geirum atvinnulífsins. Einnig voru 

haldnir fundir og málþing þar sem málin voru rædd af þeim aðilum sem tóku þátt í 

stefnumótuninni, heimafólk, fulltrúar atvinnulífsins sem og fulltrúar hins opinbera. Niðurstaða 

þeirrar vinnu var meðal annars sú að samhljómur virtist vera meðal fólks um gildi 

menningarstarfsemi sem lífsgæða, en í stefnunni segir: „Fólk upplifir hið kröftuga 

menningarstarf sem stóran hluta af lífsgæðum sínum  og vill að allt verði gert til þess að efla 

enn frekar samvinnu á því sviði og raunar öllum sviðum mannlífs.“
129

 Þegar kemur að 

framtíðarsýn í menningarmálum er niðurstaðan sú að „[m]enningarstarfsemi á Austurlandi 

verði áfram fjölbreytt og gróskumikil og stuðli að auknum lífsgæðum íbúanna.“
130

 Í 

menningarstefnunni er einnig horft til menningar sem grundvöll þess að fýsilegt þyki að búa á 

svæðinu sem og að menningarstarf stuðli að grósku í atvinnulífinu og góðri ímynd svæðisins. 

Raddir fólksins endurspegla þarna markmið yfirvalda og safna um að aðgengi að 

menningarlífi séu lífsgæði. 

 Safnastarf er einn þáttur í menningarstefnum sveitarfélaga en oft er einnig minnst á 

kosti safna þegar kemur að stefnu yfirvalda hvað varðar að ýta undir hugmyndir um 

menningararf sem og vakningu í samfélaginu um uppruna og rætur mannlífs í sögulegu ljósi. 

Þessir þættir spila oft saman þegar á að laða að ferðamenn og svæði eru markaðssett á 

forsendum menningartengdrar ferðaþjónustu eða til að laða fólk að til búsetu. Þannig segir til 

að mynda í Stefnumótun í menningarmálum á Vesturlandi sem kom út árið 2002: 

„Sveitarfélögin á Vesturlandi stefna að því að auðga menningarstarfsemi á svæðinu og leggja 

með því áherslu á að menningin sé hluti af búsetuskilyrðum svæðisins.“
131

 Stefnumótun í 

menningarmálum á Vestfjörðum frá árinu 2007 segir ennfremur: „Sveitarfélög á Vestfjörðum 
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stefna að því að auðga menningarstarfsemi á svæðinu og leggja með því áherslu á að menning 

sé hluti af atvinnu- og búsetuskilyrðum fjórðungsins.“
132

 Á Vesturlandi og Vestfjörðum er því 

samhljómur í menningarstefnunum þegar kemur að þætti menningar í þeim lífsskilyrðum sem 

fólk krefst ætli það sér að búa á svæðunum. Í þessum landshlutum hefur lengi verið mikil 

fólksfækkun og aðstæður ólíkar þeim sem þekkjast t.d. á höfuðborgarsvæðinu. Með því að 

halda uppi öflugu menningarstarfi og leggja rækt við sögu svæða sem og rætur og uppruna 

fólksins vonast yfirvöld til að gera svæðin ákjósanleg til búsetu. Söfn geta því skipt máli bæði 

fyrir íbúa sem sjá þar sögu sinni og menningu gerð skil auk þess að skapa atvinnu og vonandi 

aukin lífsgæði. Á þeim landssvæðum þar sem samfélög búa ekki við fólksfækkun eða skort á 

ferðamönnum birtist menning sem grundvöllur sterkrar sjálfsmyndar og söfn og 

menningarstarf er notað  til að styrkja tilfinningu samfélagsins fyrir rótum þess, uppruna og 

sögu. Menningarstarf er því alltaf mikilvægt og hluti af eflingu sjálfsmyndar svæða – sér í lagi 

í gegnum menningartengda ferðaþjónustu sem oft er minnst á í þessum stefnum, en hana má 

einnig nota til að vinna að öðrum markmiðum, s.s. í atvinnumálum og íbúaþróun.
133

 

 Eftir því sem samfélög verða stærri því sjálfsagðara virðist vera að menningarlíf sé 

snar þáttur í lífi fólks, eins og segir í Menningarstefnu Reykjavíkurborgar fyrir árin 2009-

2012: „Menningarstofnanir borgarinnar eiga að vera hluti af daglegu lífi borgarbúa og gesta 

borgarinnar.“
134

 Líklega eru menningarstofnanir borgarinnar hluti af daglegu lífi gesta 

borgarinnar þar sem ferðalög og safnheimsóknir virðast haldast fast í hendur. Aftur á móti má 

sjá á viðmælendum mínum að það þarf eitthvað sérstakt að koma til, til þess að þeir fari á 

söfn, s.s. að þau tengist námi þeirra, áhugamálum eða störfum á einhvern hátt. Það að búa á 

höfuðborgarsvæðinu og nálægt mörgum söfnum getur því verið huglæg hindrun því margir 

viðmælendur létu í ljós þá skoðun að á heimavelli væri enginn hvati til að fara á söfn – það 

væri alltaf hægt að slá því á frest en það sé einmitt ekki hægt á ferðalögum. Af þessu má ætla 

að hlutverk menningarstofnana sé mismunandi eftir því hvernig samfélög eiga í hlut, sveit eða 

borg, en alltaf virðast þær eiga það sameiginlegt að leggja eitthvað til lífsgæða fólks. Hlutverk 

þeirra samkvæmt lögum og alþjóðlegum stefnum og sáttmálum miðar þannig að því að gera 

safnið aðgengilegt fyrir almenning svo það geti þjónað því hlutverki að veita menntun og 
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auka skilning fólks á samfélagi sínu eða heiminum í kringum sig. En þrátt fyrir vilja og 

markmið yfirvalda að söfn og menningartengd afþreying séu hluti af daglegu lífi fólks, hluti 

af lífsgæðum þeirra eða stuðli að auknum þroska, virðist almenningur ekki nýta söfn á þann 

hátt sem til er ætlast af yfirvöldum. Hægt er að setja lög og stefnur en það þýðir ekki endilega 

að almenningur geri eins og yfirvöld ætlast til og því er vert að skoða nokkrar rannsóknir á 

safnanotkun almennings til að fá innsýn í það sem raunverulega á sér stað á söfnum en ekki 

einungis í opinberum gögnum yfirvalda.  

3.3 Safnanotkun almennings, rannsóknir og kannanir 

Í skýrslu Museum, Libraries and Archives Council (MLA) frá árinu 2004 kemur fram að 

gestir á breskum söfnum eru enn í miklum meirihluta hópar sem tilheyra þeim hluta 

samfélagsins sem er menntaður og vel stæður.
135

 Margar rannsóknir og kannanir styðja þá 

skýrslu og svipað mat kom stundum fram hjá viðmælendum, en Nanda sagði: „ég held að 

fátækt fólk fari ekki á söfn. Það kostar að fara á söfn.“
136

 Engin rannsókn hefur þó verið gerð 

hér á landi um sambandið milli efnahagslegrar stöðu fólks og notkun þeirra á söfnum.
137

 

 Rannsókn Nick Merriman á upplifun fólks á söfnum og safnanotkun rennir stoðum 

undir kenningar Bourdieu og Bennett varðandi tengsl mismunandi smekks og áhugamála 

ólíkra samfélagshópa, þar sem hann kemst að því að þeir sem sækja söfn hvað mest eru einnig 

líklegir til að fara oftar í t.d. óperu, leikhús og á ballettsýningar en aðrir hópar.
138

 Hann kemst 

einnig að sömu niðurstöðu og birtist í skýrslu MLA um bresk söfn, að þeir sem hvað oftast 

fara á söfn eru þeir sem flokka má til yfirstéttar eða elítu sem og þeir hópar fólks sem hafa 

hlotið aukna menntun umfram grunnmenntun.
139

 Merriman kemst einnig að þeirri niðurstöðu 

að þeir sem fara á söfn að staðaldri finnst þau vera indælis staðir þar sem ríkir notalegt 

andrúmsloft. Aftur á móti er upplifun þeirra sem sjaldan eða aldrei heimsækja söfn að þau séu 

einna helst minnisvarðar dauðans og fortíðarinnar. Þeir sem oftast fara á söfn telja að þau eigi 

mikið erindi en hinir eru að sjálfsögðu á öndverðum meiði og telja söfn ekki eiga mikið erindi 

við sig eða sitt líf.
140

 Einnig er vert að benda á skýrslu EuNaMus þar sem fjallað er um 
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niðurstöður rannsóknar varðandi viðhorf og upplifun fólks gagnvart þjóðarsöfnum. Þar kemur 

m.a. fram að söfn halda áfram að höfða til hinnar menntuðu elítu en líti framhjá málefnum 

ákveðinna samfélagshópa, t.d. innflytjenda og fatlaðra.
141

 

 Rannsóknir Merriman og EuNaMus styðja könnun Safnaráðs eins og sjá má í skýrslu 

sem unnin var úr gögnum sem safnað var með gestakönnunum á söfnum í júlí til nóvember 

árið 2011. Stærsti hluti safngesta var langskólagengið fólk þar sem um 53% voru með MA- 

eða doktorsgráðu og um 24% voru með BS, BA eða sambærilega háskólagráðu. Fagmenntaðir 

voru um 6% gesta og gestir sem höfðu lokið grunn- eða framhaldsskólanámi voru um 17%. 

Þeir sem svöruðu könnuninni voru að mestu leyti fullorðið fólk en yngri en 18 ára voru 

einungis 9%. Að öðru leyti dreifðist aldur svarenda nokkuð jafnt í kringum 10% fyrir hvert 

aldursbil sem miðað var við eða á milli tuganna. Flestir svarendanna voru þó á aldrinum 50-

59 ára eða um 20%, en svarhlutfall jókst örlítið eftir því sem gestir urðu eldri.
142

 Hjá 

viðmælendum mínum var tenging þeirra við nám helsta forsenda þess að þeir færu á söfn að 

staðaldri. Þeir sem fóru á söfn að staðaldri voru til að mynda nemar í listfræði og gullsmíði og 

áhugamanneskja um ljósmyndun. Þær fóru á söfn í tengslum við nám og áhugamál og 

minntust oftast á það að þær færu til að sækja innblástur og hugmyndir í eigin verk. Þannig 

notuðu þær söfn á eigin forsendum á grundvelli náms.
143

 Þó svo að sérhæft nám eða áhugamál 

ýttu undir safnheimsóknir hjá nokkrum viðmælendum þá hafði menntun viðmælenda almennt 

ekki áhrif á safnheimsóknir þeirra eða áhuga á söfnum. Áhugi og vilji til að fara á söfn sér til 

skemmtunar og fræðslu einkenndi hvoru tveggja viðmælendur sem höfðu mikla menntun eða 

litla, faglærðir eða bóklærðir. Þeir sem sýndu söfnum minni áhuga og töldu sig hafa lítið 

þangað að gera voru meira að segja einna helst einstaklingar með mikla menntun. 

 Rannsóknir Bennett, Merriman og Safnaráðs sýna heldur einsleitan hóp fólks á 

söfnum. Skýrsla Ríkisendurskoðunar um safnastarf á Íslandi telur þó að breyttar áherslur 

safna hafi skilað sér í auknum gestafjölda. Söfnum og setrum hefur fjölgað mikið um allt land 

og helst aukningin í hendur við það – sem og aukinn straumur ferðamanna hingað til lands. 

Þar er áætlað að gestafjöldi safna árið 2006 nemi því að hver Íslendingur hafi farið fimm 

sinnum á safn það árið, miðað við þrjár heimsóknir að meðaltali árið 1995.
144

 Almenningur 

ætti því í auknum mæli að vera mjög virkur í safnastarfi samkvæmt þessum niðurstöðum. Á 

sama tíma hefur ferðamönnum þó fjölgað mikið eða frá um 190 þúsund árið 1995 í nær 566 
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þúsund árið 2011.
145

 Almennt er talið að erlendir gestir séu um 9% safngesta en ljóst er að 

víða eru þeir þó mikill meirihluti safngesta – t.d. eru þeir allt upp í 77% á Byggðasafni 

Vestfjarða.
146

 Samkvæmt könnun Ferðamálastofu á ferðavenjum eru erlendir ferðamenn stór 

hluti safngesta og sumarið 2011 greiddu 46% þeirra sig inn á söfn og sýningar en einungis um 

36% Íslendinga greiddu sig inn á söfn á ferðalögum sínum um landið. Safnheimsóknir eru þó 

í báðum könnunum annað vinsælasta afþreyingarefnið á ferðalögum.
147

 Til samanburðar segir 

í menningarstefnu Skota að 61% innlendra ferðamanna og 63% erlendra ferðamanna 

heimsæki söfn og menningarminjasvæði á ferð sinni um landið.
148

 Fyrirvari verður þó að vera 

á samanburðinum þar sem allir mældir þættir eru ekki sambærilegir. Hann gefur þó vissa 

hugmynd um stöðu safna í ferðaþjónustu og gildi þeirra á landsbyggðinni en samkvæmt 

skýrslu Ríkisendurskoðunar skiptast safngestir mjög ójafnt um landið. Árið 2006 eru þeir 

flestir á höfuðborgarsvæðinu, eða að meðaltali um 60% allra safngesta. Á landsbyggðinni 

hefur Suðurland sótt í sig veðrið á undanförnum árum með um 13% gesta. Á öðrum 

landssvæðum fækkaði gestum.
149

 Mikil fjölgun ferðamanna gæti breytt þessum tölum í dag en 

engu að síður sýna kannanir að flestir ferðamenn heimsækja höfuðborgarsvæðið. Samkvæmt 

tölum frá Hagstofunni voru gestir á söfnum, sýningum og setrum árið 2010 um 950 þúsund á 

höfuðborgarsvæðinu og fer svo fækkandi þegar horft er til landsbyggðarinnar eða um 145 

þúsund á Norðurlandi eystra og 46 þúsund á Vestfjörðum.
150

 Þessar tölur sýna misjafnar 

aðstæður safna og varpa ljósi á ólíkar áherslur sem birtast í menningarmálastefnum 

mismunandi svæða.  

 Nýjar rannsóknir sem snúa að væntingum fólks til safna og að safngestum almennt, 

hafa dregið fram nýjar hliðar á hlutverki safna í hugum fólks. Lengi vel var litið svo á að fólk 

kæmi á söfn til að læra og ef fólk legði sig eftir því að lesa skýringar og texta á sýningum þá 

ætti það að hafa öðlast nýja þekkingu að heimsókn lokinni; þekkingu sem sýningarstjórar og 

starfsmenn safna höfðu vandlega sett fram á úthugsaðan hátt til óformlegs lærdóms á safni. 

Zahava Doering telur að hugmyndir safna um hvata safngesta til safnheimsókna sé mögulega 

ekki sá sem áður var talið þ.e. að læra eitthvað nýtt eða öðlast nýja sýn á tilveruna. Hún segir 

að megin tilgangur safnaferða sé að staðfesta og styrkja þær hugmyndir sem safngesturinn 

                                                      
145

 Ferðamálastofa, Heildarfjöldi erlendra gesta 1949-2011 [rafræn útgáfa]. 
146

 Ríkisendurskoðun. Íslensk muna- og minjasöfn: 25 [rafræn útgáfa]. 
147

 Ferðamálastofa, Ferðavenjur Íslendinga; Ferðavenjur erlendra ferðamanna [rafræn 

útgáfa]. 
148

 Museum Galleries Scotland, Going Further: 38. 
149

 Ríkisendurskoðun. Íslensk muna- og minjasöfn: 27[rafræn útgáfa].   
150

 Hagstofa Íslands, Söfn [rafræn útgáfa]. 



51 

hefur þá þegar mótað sér um lífið og tilveruna. Þær sýningar sem falli gestunum best að skapi 

séu þær sem staðfesta eða ýta enn frekar undir viðhorf og gildi gestanna sem þeir höfðu mótað 

sér áður en þeir komu á sýninguna. Þannig þjóna sýningar á söfnum frekar sem vettvangur 

fyrir safngesti til að staðfesta hugmyndir sínar og viðmið sem áður höfðu mótast frekar en 

staður til að öðlast nýja sýn á lífið eða breyta viðhorfum fólks gagnvart vissum þáttum 

samfélagsins sem sýningar taka á.
151

 

 Veruleiki safna er ólíkur á milli landssvæða en markmið þeirra eru oft þau sömu. 

Yfirvöld leitast við að stjórna og móta hugmyndir samfélagsins og gildi varðandi ímynd þess 

og sögu, bæði með lagasetningu og mótun menningarstefna. Yfirvöld og söfn á 

landsbyggðinni leitast þó frekar við að nýta krafta og vald safna til að stuðla að auknu og 

bættu menningarlífi og þar með bættum búsetuskilyrðum, á meðan yfirvöld á þéttbýlli 

svæðum einbeita sér að öðrum þáttum. Söfn í þéttbýli hafa einnig mikið forskot á söfn í 

dreifbýli þar sem ferðamannastraumur þangað er mun meiri og safngestir eru oft að miklum 

hluta ferðamenn. Þetta eru atriði sem margir viðmælendur mínir komu inn á í samtölum okkar 

um söfn og hlutverk þeirra. Bæði tengja allir söfn við ferðalög en einnig nefndu sumir að 

uppbygging safna, setra og sýninga væri hluti af atvinnusköpun og ferðaþjónustumöguleikum 

svæða. Að öðru leyti voru hugmyndir viðmælenda um hlutverk safna í samfélaginu oft í 

miklum samhljómi við þau markmið yfirvalda sem hér hafa komið fram. Sá samhljómur 

birtist í næsta kafla þar sem upplifun og skoðunum viðmælenda minna á því efni sem verið 

hefur til umfjöllunar koma fram.   
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4 Hlutverk og ímynd safna og elítu séð með augum viðmælenda 

Í þessum kafla er fjallað um skoðanir viðmælenda á hlutverki og ímynd safna, en spurningar 

rannsóknarinnar skiptust í tvo hluta. Spurt var um skoðanir fólks á hlutverkum safna og 

mikilvægi þeirra í samfélaginu sem og um upplifun fólks á hugmyndum um ólíka hópa 

samfélagsins og hvernig þær endurspeglast mögulega í ímynd safna og safnastarfi. Fjallað er 

um nálgun viðmælenda á þeim atriðum sem sett hafa verið fram út frá sjónarmiðum safna og 

yfirvalda hér á undan. Einnig kemur fram hvaða skoðanir viðmælendur áttu sameiginlegar 

varðandi hlutverk safna í þeirra lífi, en þær áherslur tengdust spurningum rannsóknarinnar 

ekki beint heldur komu þær fram hjá viðmælendum þegar þeir voru inntir eftir skoðunum 

sínum og áliti á rannsóknarefninu. 

 Sá hluti rannsóknarinnar sem fjallaði um stöðu mismunandi hópa í sambandi við 

ímynd safna sýndi að viðmælendur höfðu skýra mynd af þeim hópum sem tengdust 

hugmyndum um söfn umfram aðra. Umræður um hópa sem mögulega hafa meiri áhuga á 

safnastarfi eða sækja söfn í meira mæli af einhverjum ástæðum komu einnig oft af stað 

samræðum um misskiptingu í samfélaginu og ólíkar áherslur milli hópa. Allir viðmælendur 

mínir þekktu vel til hugmynda um elítu – skilgreindu hana jafnvel, og sumum fannst sá hópur 

vera einkennandi fyrir söfn og annað menningarstarf. Margir töldu samt sem áður að þrátt 

fyrir að hugmyndin um elítu væri til og jafnvel til staðar einstaklingar sem lifðu sig inn í það 

hlutverk, þá endurspeglaði það ekki raunveruleika safna að þeirra mati.   

 Áherslur sem fram komu hjá viðmælendum og varða þann hluta sem snýr að 

hugmyndum fólks um söfn og hlutverk þeirra endurspegla mörg af gamalkunnum stefum og 

áherslum safna sem fjallað var um í upphafi ritgerðarinnar. Sýn viðmælenda minna á söfn var 

almennt nokkuð hefðbundin ef hægt er að taka þannig til orða, þ.e.a.s. söfn hafa kenni- og 

túlkunarvald og þau tákna stöðugleika og tengingu við sögu þjóðarinnar. „Söfn eru mjög 

nauðsynleg til þess að, bara líka til að sýna söguna og „kúltúrinn“ og svona, kannski 

þjóðareinkenni og eitthvað svona,“
152

 sagði Böðvar og dregur þar með saman helstu áherslur 

viðmælenda minna sem birtust m.a. í algengum vísunum þeirra í byggða- og 

menningarminjasöfn.  

  Það var einmitt áhugavert hvernig viðmælendur notuðu flestir ákveðnar gerðir safna 

sem dæmi um tiltekin atriði og til að tjá betur skoðanir þeirra. Þegar fram fóru samræður um 

elítu og yfirstétt þá var tilhneigingin sú að tala um listasöfn í því samhengi, en slík söfn 
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virðast draga fram þá þætti sem greina að ólíka hópa samfélagsins í hugum viðmælenda. 

Varðandi hlutverk safna í samfélaginu töluðu viðmælendur mikið um sögulegar tengingar og 

stöðugleika. Þá var oftast gengið út frá byggða- og menningarminjasöfnum. Listin virtist því 

kljúfa hópa í sundur á hugmyndafræðilegum vettvangi á meðan byggðasaga og áhersla á sögu 

þjóðarinnar virtist sameina hópa. Þannig voru ýmis skýr skil á milli þessara tveggja þátta sem 

spurt var um – hlutverks og ímyndar safna, þar sem söfn eiga að sameina en ímynd þeirra 

einkennist af sundrung.  

4.1 Safnatýpan og elíta 21. aldar 

Við upphaf rannsóknarinnar lék mér forvitni á að vita hvernig viðmælendur mínir upplifðu 

hugmyndina um elítu og hvort þau hugsuðu um söfn sem hluta af hámenningu. Raunin var sú 

að viðmælendur þekktu slíkar hugmyndir en margir tjáðu sig um ímynd sína af elítu og 

skilgreindu söfn sem hluta af hámenningu. Flestir viðmælendanna voru meðvitaðir um þá 

virkni safna að stuðla að breyttri ímynd og mögulega auknu menningarlegu auðmagni með 

safnaferðum. Sú upplifun birtist í þeirri skoðun sem margir höfðu að ákveðnir hópar eigi 

frekar erindi á söfn eða sæki söfn í meira mæli af einhverjum ástæðum en aðrir og töldu 

viðmælendur sig ekki til þeirra hópa heldur töluðu flestir um sig sem almenning. Margir 

notuðu aðgreiningar þegar þeir töluðu um þetta málefni og stundum, eins og í samtalinu við 

Tryggva, fylgdi umræðu um elítu setningar eins og að „ég og þú“ s.s. rannsakandi, myndum 

seint tilheyra þessum hópi – sumt væri ekki fyrir „okkur.“ Tryggvi og Nanda nefndu t.d. að 

almenningur væri ekki á gestalistum við opnanir á söfnum heldur væri það fámennur hópur 

stjórnmálamanna og einstaklinga í menningarnefndum hins opinbera. „Við“ almenningur 

eigum s.s. ekki heima meðal ríka og fína fólksins sem notar söfn sem táknrænan 

samkomustað auðs og valds.  

[Þ]etta er svona kokteilboða andinn á þessu – af því að þetta er flott, að vera þarna, í 

kringum allt þetta fína og þetta er svona yfirstéttasamkomulegt – í rauninni. Þetta rúmar 

alla og þetta er hljóðbært og þetta er svona glæsilegt allt saman, allir með kampavín í 

glösum. Þetta er svona viðeigandi staður til að vera með samkomur fyrir eitthvað sem á 

að þykja fínt.
153

  

Jóhanna lýsir þarna mikilfengleika safna og táknrænni stöðu sem vettvangi yfirvalda og elítu. 

Fyrir tíma almenningssafna voru listasöfn einkaeign aðalsins og þar tóku konungar á móti 

gestum sínum og sýndu þar með á táknrænan hátt ríkidæmi sitt og mikilfengleika en Carol 

Duncan telur söfn enn þjóna þessu hlutverki í nútímanum, nema að núna er átt við samfélagið 
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allt
154

 – en samfélög hafa samt sína fulltrúa. Samkvæmt Gramsci eru í hverju samfélagi hópur 

hugsandi manna sem leitast við að hafa áhrif og miðla hugsjónum sínum til annarra hópa 

samfélagsins. Af viðmælendum mínum má ætla að það séu fulltrúar þessa hóps, sem leita eftir 

áhrifum í samfélaginu, sem skipi sér í lið opnunargesta á söfnum en Gramsci telur jafnframt 

að gildi þessara hugsuða séu þau gildi sem skilgreind eru sem hámenning og þar með myndast 

tengsl milli þessa hóps og safna. Þegar Tryggvi talaði um safnaferðir sem vissa viðburði 

minntist hann á sýningaropnanir og að þangað færi fólk uppáklætt og fengi sér hvítvín – en 

ekki hann, því hann þætti ekki nógu „fínn.“
155

 Þetta sagði hann í gamansömum tóni en þegar 

hann var spurður hverjir það væru sem færu þá á slíka viðburði varð hann alvöruþrungnari og 

sagði: 

Já það er, ÞAÐ er menningarelítan! – þú veist sem velur sig sjálft í hana. Ég kæri mig 

ekki um að tilheyra henni sko þannig að já. Þannig að þú veist það er bara, fólk er mis fínt 

til að fá að fara á frumsýningar og opnanir og svona. Það vitum við alveg. Og ég held að 

hvorki ég né þú tilheyrum þeim hópi.
156

 

Tryggvi vill ekki tilheyra þessum hópi og af máli hans má ætla að aðild að heimi elítunnar sé 

valkvætt og undir einstaklingnum komið hvort hann vilji tilheyra hópnum. Þuríður sagði: „En 

elíta ég veit það ekki – þá skilgreina þau sig sjálf bara, ég einhvern veginn sé það ekki.“
157

 

Elíta er í þeirra huga hópur fólks sem skilgreinir sig sjálft og kallast það á við kenningar Marx 

sem heldur fram að í hópi ráðandi stétta séu hugmyndafræðingar sem viðhaldi „grillum“ eða 

hugmyndum hópsins um sjálfan sig en með því að skilgreina sig sem elítu leggur 

einstaklingur sjálfur fram hugmyndina um einkenni þess hóps sem hann telur sig til. Með því 

að viðhalda þessum hugmyndum um elítu og ráðandi stéttir er stuðlað að því að gildi þeirra 

verða ríkjandi hugmyndir samfélagsins á hverjum tíma.  

 Út frá þessum orðum viðmælenda minna og kenningum Marx ætla ég að geta tveggja 

dæma um þá orðræðu sem á sér stað um elítu í fjölmiðlum og á opinberum vettvangi þar sem 

tveir aðilar skilgreina sjálfa sig sem hluta af elítu. Þann 5. apríl 2011 skrifar þingmaðurinn og 

formaður Framsóknarflokksins Sigmundur Davíð Gunnlaugsson grein á heimasíðu sinni um 

Icesave málið undir titlinum Íslenskur aðall. Þar skilgreinir hann hverjir það eru sem tilheyra 

íslenskri elítu. Hann segir umræðuna stjórnast af – ; 
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[...] hópi fólks sem er stundum skilgreindur sem “elítan” í þjóðfélagsumræðu á 

Vesturlöndum. Embættis- og stjórnmálamenn, háskólamenn (fastráðnir hjá ríkinu), 

fjölmiðlamenn með köllun, bankastjórar, forstjórar og forsprakkar “aðila 

vinnumarkaðarins.”
158

 

Þann 10. september 2012 birtist viðtal við Sigmund í DV. Þar er hann spurður út í þessi 

ummæli og hvort hann telji sig tilheyra elítunni. Hann svarar því með orðinu „algjörlega“ og 

ítrekar að hann hafi áður verið að tala um stjórnmálamenn, háskólafólk „sérstaklega þá sem 

eru í hópi álitsgjafa,“
159

 fjölmiðlamenn og fleiri. Það að vera hluti af elítunni hefur í för með 

sér samkvæmt Sigmundi að sem þingmaður sé hann í betri aðstöðu til að hafa áhrif í 

samfélaginu. „[Ég er líka] í þeirri stöðu að þurfa ekki dagsdaglega að hafa áhyggjur af 

afkomunni. [...] Kosturinn er sá að maður þarf ekki að hafa áhyggjur af því þótt maður segi 

það sem manni finnst.“
160

 Í huga Sigmundar er því greinilegt hvað einkennir elítuna, þ.e.a.s. 

ríkidæmi, völd og áhrif. Þingmaðurinn Þór Saari heldur því einnig fram að hann tilheyri 

yfirstétt og að það sé menningarelíta sem stjórni til dæmis málefnum tónlistarhússins 

Hörpu.
161

 Tilefni skrifanna sem hann birti á bloggsíðu sinni þann 12. maí 2011 undir titlinum 

Falskir Hörpustrengir, var boðslisti á opnunarhátíð hússins, en hann fylltu stjórnmála- og 

embættismenn, lista- og fjölmiðlafólk. Þingmennirnir átta sig þannig á því að þeir tilheyra 

hópi útvaldra og að það gætir ójafnræðis milli hópa samfélagsins. Jóhanna hefur sömu ímynd 

af elítu og þingmennirnir – en þar sem hún tilheyrir ekki sama samfélagshópi þá horfir þetta 

öðruvísi við henni. Hér ræðir hún um elítu á sýningaropnunum safna: 

Jóhanna: Fólkið er í dýrari fötum heldur en mánaðarleigan þín og það er að skála í 

einhverju kampavíni og hérna, fyrir mína peninga – og það getur gert mann svolítið 

reiðan. 

Ragna: „ég borga þetta kampavín af hverju er mér ekki boðið“? Ertu að meina...?  

Jóhanna: Já fólk sem er í dýrir skóm heldur en leigan mín á mánuði – af hverju getur það 

ekki bara keypt sitt kampavín sjálft. Eða haldið þetta heima hjá sér – og þrifið eftir sig!
162

 

Mjög algengt er að rekstrarfé íslenskra safna byggi að miklu leyti á fjárframlögum frá 

yfirvöldum, ríki og sveitarfélögum
163

 – þau eru rekin fyrir skattpening almennings og hlutverk 
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þeirra er lögum samkvæmt að þjóna því samfélagi sem þau tilheyra. Jóhanna lætur því þá 

skoðun sína í ljós að hún telji að söfn ættu frekar að horfa til almennings, þeirra sem 

fjármagna í raun safnastarfsemina en ekki láta þá njóta þess sem hafa meiri fjárráð en gengur 

og gerist hjá hinum almenna skattborgara. Jóhanna var ekki ein um þessa skoðun því margir 

viðmælendur létu í ljós að þeir teldu forgangshópa vera til staðar í samfélaginu sem annað 

hvort fá boð eða eru almennt líklegri til að mæta á viðburði safna. Þann hóp skipa, samkvæmt 

viðmælendum mínum, stjórnmálamenn og menningarelíta. Þessi mismunun milli hópa og 

tengsl elítu og safna birtist í orðum Nöndu þegar hún segir: 

Hinn fullkomni safngestur er, maður getur ímyndað sér sko – það er bara elíta. Og einmitt 

hver fær boð á opnanir? Þú veist – það er ekki sent á eitthvað sambýli eða – skiljið þið 

mig, það er bara, eitthvað forsetinn, ráðherrar – og það leggur svolítið línurnar finnst 

mér.
164

 

Sá hópur sem skipar boðsgesti opnana leggur einmitt línurnar þegar hugmyndir viðmælenda 

um elítu eru skoðaðar, því þær eru oft tengdar yfirvöldum, eins og fram hefur komið hjá 

Jóhönnu og Tryggva. Völd og ríkidæmi eru einkennandi fyrir þá hópa sem viðmælendur lýsa 

þegar þeir tala um hópa sem mögulega einkenna söfn umfram aðra. Mikil tengsl eru í þeirra 

huga á milli efnislegs- og menningarlegs auðmagns og birtist það að þeirra mati skýrt á 

söfnum. Íslensk elíta er oft einnig tengd stjórnmálum og þeirri stöðu sem slík atvinna eða 

félagsleg tengsl veita. Því má ætla að viðmælendur séu á sama máli og Merriman sem heldur 

því fram að söfn geti verið kjörin vettvangur til að auka eða styrkja menningarlegt eða 

félagslegt auðmagn. Á orðum margra viðmælenda má einnig heyra að hinar þrjár tegundir 

auðmagns samkvæmt skilgreiningu Bourdieu tengjast allar meira eða minna og íslensk elíta 

býr mögulega yfir öllum þeim þáttum að þeirra mati. Sýningaropnanir, stjórnmálamenn og 

ráðherrar, efnafólk – allt tengist þetta saman þegar talað er um söfn. Gamalkunn einkenni 

safna brjótast því fram úr hugskotum viðmælenda og samkvæmt þeim hafa söfn enn á sér blæ 

sem tengist hugmyndum um yfirstétt og elítu. Böðvar skilgreindi fyrir mig hvað hann taldi 

almennt einkenna elítu, án þess að tengja umræðuna sérstaklega við söfn, en hann leggur 

einna helst áherslu á vald:  

Sko að þegar grúppa verður að einhverju áhrifamiklu valdi og fær að stjórna sko. Og með 

það er náttúrulega spillingin, þó að náttúrulega formlega sé það ekki þannig, að þá fá þau 

vald inn í borgarráð eða stjórnvöld eða eitthvað og svo fær það sem sagt peninga og 

verður að einhverju afli sem að – sem að aðrir komast ekki að skilurðu, þá er það orðið 
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elíta þannig að þú kemst ekki inn í hópinn. Þó þú sért ungur og upprennandi eða eitthvað 

svona – nema þetta vald samþykki það.
165

 

Elíta á þannig heima á mikilfenglegum söfnum að drekka kampavín á sama tíma og þau búa 

yfir fjárhagslegu öryggi og völdum til áhrifa. Söfn verða táknrænn vettvangur fyrir túlkun og 

iðkun valds samfara ímynd þessa hóps og í huga Böðvars tengist elíta ótvírætt valdi, valdi til 

að velja og stjórna – að hafa áhrif, eins og Sigmundur heldur fram.  

 Vald og samfélagsleg staða þeirra sem standa að baki söfnum og menningarstofnunum 

helst oft í hendur. Samfélagsleg staða sem hægt er að öðlast t.a.m. með menntun, getur leitt til 

aukins menningarlegs auðmagns og valds en það birtist greinilega í frétt frá árinu 2004 sem 

sagði frá nýju námi í Háskólanum á Bifröst og bar yfirskriftina Menningarelítan á skólabekk. 

Þar sagði kennari við skólann frá námsbraut sem heitir – ; 

[...] Menningar- og menntastjórnun. Hún er fyrir fólk sem vill stjórna einhverskonar 

stofnunum sem miðla menningu á einn eða annan hátt. Sú braut fékk alveg ótrúlega góðar 

viðtökur og hálf menningarelíta þjóðarinnar sat hér á skólabekk í sumar.
166

 

Þarna má sjá að innan menntakerfisins er markvisst verið að mennta fólk til að taka við 

stjórnun menningarstofnana og þeir sem sækja í það nám eru samkvæmt fréttinni þeir sem 

teljast til menningarelítu samfélagsins. Hvernig umræddir nemendur fengu slíkan merkimiða 

á sig er ekki ljóst en þessir þættir, menntun fólks og staða innan ákveðins hóps – 

menningarelítu, stuðla saman að því að gera vald þeirra til túlkunar og miðlunar á menningu 

að náttúrulegum hlut í huga fólks. Þeim er treyst til að uppfræða samfélagið í valdi stöðu 

sinnar sem einkennist bæði af menningarlegu- og félagslegu auðmagni í gegnum menntun og 

samfélagsstöðu. 

 Hjónin Guðbjörg og Þórbergur höfðu ólíkar hugmyndir um elítu en Guðbjörg hugsaði 

um elítu út frá þeim skilgreiningum sem fram hafa komið í þessari ritgerð, þ.e. um hóp sem 

tileinkar sér svið hámenningar, völd og stjórn samfélagsins. Þórbergur var á annari línu en 

hann hugsaði um elítu í víðara samhengi. Hann taldi að elíta væru þeir einstaklingar sem 

köfuðu dýpra en hinir og væru í raun „nördar“ á sínu sviði. Elíta getur því verið mismunandi 

hópar, hver með sitt sviði. Að mati Þórbergs er nörd í menningu elíta á því sviði eins og 

tölvunörd er elíta innan síns áhugasviðs. „Það botnar enginn í þessu fólki því það talar bara 

ákveðið tungumál og horfir allt öðrum augum heldur en við – almenningur, svona já 
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almenningur, hinn almenni sauður lítur á það.“
167

 Böðvar tekur í sama streng þegar hann segir 

að það sé að vissu leyti alveg eðlilegt að ákveðnir hópar séu sýnilegri á söfnum en aðrir því 

þegar upp er staðið snýst þetta um áhugasvið: „ [...] sumir ná saman og eru svona kannski 

einhver klíka, það er kannski af því að þeir eru á sínu áhugasviði eða braut, skilja hvorn annan 

og tala í einhverjum „termum“ sem að enginn skilur nema þeir.“
168

 Í hugum Þórbergs og 

Böðvars er elíta sérfræðingar á sínum sviðum og þannig nota þeir hugtakið á víðtækari hátt en 

ég hafði reiknað með að kæmi fram. Þessar ólíku nálganir birtast t.d. í eftirfarandi samtali 

þegar Guðbjörg spyr Þórberg hvort sjónarmið elítunnar sé þá á einhvern hátt æðra „okkar“ 

sjónarmiði – og hann svarar:  

Neeei. Það kemur því ekkert við. Þú ert alltaf með þessa pólitísku tengingu, þetta er, 

þarna þú skilur að það er ekkert æðra – nema þá kannski í hans huga – hann horfir þá bara 

öðruvísi á þetta. Hann skilur ekki, ekki þetta að þurfa að vera að [Guðbjörg: koma við allt 

og...?] já og setja upp eitthvað föndur í kringum þetta til að þókknast einhverjum sem 

hafa ekkert vit á þessu sko. - - Og ég held að við köllum það elítu vegna þess að við 

skiljum þau ekki. Vegna þess að þau fljúga svolítið.
169

 

Þórbergur kemur þarna inn á skilgreiningu hópa á eigin menningu. Ef hún er æðri er það 

einungis í huga þeirra sjálfra, líkt og Þuríður nefndi, en allt annað er þá „pólitísk“ tenging – 

stjórnkænskubragð til að setja eitthvað á hærri stall en annað. Þá er mat hópsins sem býr yfir 

pólitískum völdum eða menningarlegu auðmagni, að þeirra smekkur og viðhorf sé betra en 

annarra. Fyrir Þórbergi snýst þetta fyrst og fremst um að kafa djúpt ofan í einhver mál sem 

aðrir hafa þá minna vit á. Hann bætti þó við: „Og svo er náttúrulega hægt að snobba meira – 

það er síðan svona ákveðið afsprengi.“
170

  

 „Snobbið“ sem Þórbergur nefnir er mögulega vísun í tilhneigingu hópa til að upphefja 

eina tegund veruháttar umfram aðra eins og birtist í flokkun gilda í há- og lágmenningu út frá 

veruhætti þeirra hópa sem hafa tileinkað sér þau ákveðnu gildi og hugmyndir. Hugmyndin um 

„snobb“ tengist þá mögulega vissu jaðarástandi sem myndast þegar einstaklingar reyna að 

breyta samfélagsstöðu sinni og fara t.d. á söfn í viðleitni til að auka við menningarlegt og 

félagslegt auðmagn sitt og þar með hljóta inngöngu í ákveðinn samfélagshóp. Með von um að 

„þetta vald samþykki það“ – eins og Böðvar sagði, en Bourdieu bendir einnig á að innganga í 

hóp elítu sé alfarið á forsendum elítunnar sjálfrar, þ.e.a.s. nýir aðilar eru samþykktir eftir 
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geðþótta hópsins hverju sinni og fer gerð hans því eftir samfélagsgerð og viðmiðum hvers 

tímabils.  

Þú sérð líka hvernig fólk klæðir sig hversu hátíðlega það tekur tækifærinu, hvernig það 

ber sig að, hvernig það ber sig inni á safninu – sumir eru með hökuna hærra heldur en 

aðrir, og þarna og já þeir eru – þeir sem eru þarna á einhverjum öðrum forsendum heldur 

en þeir upplifa sjálfir – þeir verða aldrei eins. Sumir taka félagsskap til að njóta sín en 

sumir taka listina og skoða.
171

 

Þarna bendir Jóhanna á að söfn geti veitt einstaklingum tækifæri til að auka menningarlegt 

auðmagn sitt, þ.e.a.s. að sumir komi á söfn á öðrum forsendum heldur en að skoða safngripi 

og sýningar. Að hennar mati skiptir háttalag og klæðaburður meira máli þegar svo ber undir 

og má greina þá einstaklinga úr hópnum. Þessa aðila má greina frá hinum sem fara á sýningar 

á forsendum lista eða sögu og hafa virkilegan áhuga eða þekkingu. Hljómar þessi skoðun eins 

og sú sem Smith heldur fram að hafi einkennt söfn áður fyrr varðandi tvennskonar gesti safna, 

þ.e. að þangað hafi komið fámennur hópur elítu sem hafði áhuga og skilning á því sem söfn 

miðluðu – og svo almenningur. Ef veruháttur einstaklinga einkennist ekki af áhuga eða 

þekkingu á söfnum og viðfangsefnum þeirra en þeir fari samt sem áður á söfn, þó á öðrum 

forsendum, þá skera þeir sig úr hópnum. Raunverulegur áhugi fer eftir félagslegri stöðu og 

uppeldi: „Það fer nákvæmlega eftir þessu – bakgrunni fólks, hvort það hefur áhuga á söfnum 

og sögu og listum og menningu“
172

 var skoðun Þuríðar. Þannig skapast jaðarástand á meðan 

einstaklingar eru að leitast við að auka menningarlegt auðmagn sitt og flokkast þá til þeirra 

sem „vilja“ hafa áhuga á list og þar með tilheyra þeim hóp sem hefur raunverulegan áhuga, 

samkvæmt Jóhönnu: 

Nú ætla ég að passa mig að vera ekki að reyna að passa mig (hlæjum). [...] Nei það er 

náttúrulega bara, fólk sem er að læra list, fólk sem hefur áhuga á list, fólk sem er að 

stunda list,  - svo er fólk sem VILL hafa áhuga á list, sem kemur líka held ég. [...] Það er 

náttúrulega allskonar fólk – en ég held að það sé fólk sem að er dálítið fátækt innan í sér, í 

sálinni, að það sé örugglega svona sjaldséðast. Nema til þess að búa til einhverja svona 

hugmynd um sjálft sig já, eða að reyna að lífga upp á innra lífið á sér, ég veit það ekki.
173

 

Þarna kemur einnig fram sú hugmynd að hægt sé að nota söfn til að búa til hugmynd um 

sjálfan sig eða breyta ímynd sinni og stöðu. Hið huglæga mat sem felst í sjálfsmynd 

einstaklinga mótar mögulega þá stöðu sem hann hefur í samfélaginu og á hvaða vettvangi 
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hann telur sig eiga heima: „Til þess að vera flottur þarftu að sjá eitthvað flott.“
174

 Umhverfið 

mótar einstaklinga, það sem fólk umgengst og hefur í kringum sig endurspeglar sjálf þeirra og 

styrkir ímyndina. Jóhanna útskýrði betur fyrir mér hvað hún taldi geta haft áhrif á upplifun 

einstaklinga sem valdi því að þeim finnist söfn ekki vera fyrir sig heldur einhverja aðra:  

Jóhanna: Ég held að það [safn] sé aðgengilegt fyrir alla en fólk er búið að setja sér 

einhver huglæg mörk um hvað – hvernig „týpa“ það er. Og það þorir kannski ekki að, að 

leyfa sér að skoða eitthvað og er með fordóma fyrir sinni eigin upplifun. Hleypir sér ekki 

á söfn.  

Ragna: Þannig að þetta huglæga er...?  

Jóhanna: Eða sem sagt já það segir – þetta er mjög algengt að fólk segir „Ég er ekki svona 

lista – ég er ekki svona, ég kann ekki að meta list, ég kann ekki að upplifa hana“ því 

finnst að það sé að fara á mis við eitthvað af því að þeirra upplifun er ekki nógu góð eða 

ekki nógu stórfengleg eða þú veist – kannski líður þeim bara kjánalega þegar eitthvað 

snertir við þeim. Sumum líður þannig.
175

 

Hugmyndir fólks um eigið sjálf, tilfinningar sínar og upplifun, getur mögulega aftrað því að 

fólk fari á söfn samkvæmt Jóhönnu. Á söfnum eru munir sem hafa verið tengdir hámenningu í 

aldaraðir en sú menning afmarkast af aðgengileika hennar, þ.e.a.s. hversu auðvelt er að öðlast 

þá „sýn“ sem þarf til þess að geta skilið hana til fulls og tilheyra þar með þeim hópi sem hefur 

tileinkað sér vettvang hámenningu – gert hana að sínum gildum. Bourdieu heldur því fram að 

menntun eða samfélagsleg staða skapi aðgreiningu sem byggist á þeirri blekkingu að þeir sem 

síður sæki söfn hafi valið þann kost. Að hans mati er raunin sú, að möguleiki um val sé 

einungis blekking, því hópar og einstaklingar útiloki sig frá ákveðnum sviðum menningar á 

forsendum ímyndar sem skapast í kringum þær athafnir sem eru einkennandi fyrir þau svið. 

Sú ímynd, að eiga ekki heima meðal þeirra sem sækja söfn, stuðlar þá að því vali að fara ekki 

á söfn. Þeir sem búa yfir þeim eiginleika að skilja þá tegund menningar eru því taldir upplifa 

hana „rétt“ eða betur á einhvern hátt, sbr. Bakhtin sem heldur fram að hámenning sé það sem 

ráðandi stéttir tileinka sér og Marx sem telur hugmyndir þeirra vera ráðandi hugmyndir hvers 

tíma. Að telja upplifun sína ekki nógu góða og þar með halda að upplifun annarra sé eitthvað 

merkilegri eða betri getur því búið til huglægan múr sem hindrar fólk í að fara á söfn. Fólk 

getur talið sér trú um að það eigi ekki erindi á söfn því það sé ekki „týpa“ sem kunni að meta 

slíkt og ber sig þá saman við aðra hópa, aðrar „týpur“ sem í þeirra huga hafa aðrar og betri 

forsendur til að njóta safna. Eins og fræðimaðurinn Stuart Hall heldur fram þá er það 
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aðgreining sem mótar hópa en þeir skilgreina sig út frá frá öðrum hópum og finna sín eigin 

einkenni með því að gera sér grein fyrir því hvað þeir eru ekki og þannig hvernig þeir vilja 

vera.
176

 Bourdieu heldur því fram að „[s]mekkurinn flokkar, ekki síst þann sem flokkar“ og 

söfn eru ekki í allra augum staðir sem hver sem er getur notið. Sú aðgreining sem felst í 

skilningi elítunnar, „sýninni“ – flokkar þann sem á horfir. Líkt og Gramsci heldur fram þá er 

jöfnuðurinn sem almenningssöfn skapa einungis á yfirborðinu og þrátt fyrir að söfn séu opin 

þá er ekki öllum fært að færast ofar í samfélagsstiganum til þeirra sem almenningur tengir við 

vettvang safna og samkvæmt Bennett þá stuðlar hin umrædda „sýn“ að aukinni aðgreiningu 

og flokkun einstaklinga í hópa. Að þessu leyti leiða söfn frekar til sundrungar í samfélaginu 

heldur en sameiningar – en það er ekki alltaf raunin.  

4.2 Mannbætandi söfn og aukin lífsgæði 

Þrátt fyrir að vera meðvituð um hugmyndina um söfn sem vettvang ákveðinna hópa umfram 

aðra þá töldu viðmælendur mínir að allir eigi erindi á söfn. Markmið yfirvalda varðandi 

hlutverk safna að fræða, þroska og auka á lífsgæði enduróma í skoðunum viðmælenda minna 

sem telja safnaferðir bæði hollar, góðar og mannbætandi. „Mér finnst að allir eigi að eiga 

erindi á safn og að safn eigi að vera fyrir alla. En ég hugsa að tilfinningin þarna úti sé alls ekki 

sú.“
177

 Guðbjörg taldi að þetta væri raunin og tengist það mögulega því sem Jóhanna hélt fram 

– að fordómar einstaklinga gagnvart sinni eigin upplifun hindri safnheimsóknir þeirra því þeir 

miði sig við ímynd sem einkennir aðra hópa. Samkvæmt skýrslu Safnaráðs eru safngestir í 

miklum meirihluta menntað fólk, eins og Hannes sagði varðandi hugmyndir sínar um 

safngesti: „Ég myndi segja, - bókhneigðarar fólk í báðum hópum. – Fólk sem er líklegt til 

þess að lesa bækur eða vera í bóklegu námi.“
178

 Menntun og bókhneigð einkenna hugmyndir 

hans um safngesti og samræmist það t.a.m. rannsókn Merriman sem tengdi saman menntun, 

vald og söfn. Þrátt fyrir það töldu viðmælendur að allir ættu að fara á söfn: „Börn, unglingar, 

fullorðnir, gamlir – menntaðir og ómenntaðir, bara já ég held að bara það hefðu bara allir gott 

af því að fara af og til á söfn.“
179

 Var mat Hafdísar og það fyrsta sem henni datt í hug þegar 

hún nefnir andstæðupör til að sýna fram á að allir eigi erindi á söfn byggðist s.s. á aldri og 

menntun. Þessar hugmyndir ættu í raun ekki að koma á óvart því þó stefnt sé að þeirri ímynd 
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að söfn séu vettvangur allra hópa í samfélaginu sýnir t.a.m. könnun Safnaráðs að safngestir á 

íslenskum söfnum séu í miklum meirihluta langskólagengnir einstaklingar. 

 Sú ímynd sem viðmælendur höfðu af söfnum rennir stoðum undir rannsókn Merriman 

á safnanotkun almennings þ.e.a.s. þeir sem fóru frekar á söfn úr hópi viðmælenda fannst þau 

vera indælir og góðir staðir sem væri eftirsóknarvert að heimsækja, á meðan þeir sem síður 

fóru á söfn töldu þau ekki eins spennandi, jafnvel leiðinleg. Áhugamál spiluðu stóran þátt í 

upplifun þeirra á söfnum og höfðu áhrif á ímynd þeirra, en líkt og Merriman komst að raun 

um þá töldu þeir sem sækja söfn í meira mæli en aðrir að þau eigi mikið erindi til fólks, burt 

séð frá áhugamálum. Guðbjörg og Þórbergur áttu áhugavert samtal um þetta málefni sem 

endurspeglar að mörgu leyti niðurstöður Merriman: 

Þórbergur: Ég held að það sé ekki hægt að alhæfa svona [að allir eigi erindi á söfn]. Safn 

og safn er ekki það sama. Hverju er verið að segja frá? Kannski er þetta bara ef það væri 

eitthvað jarðfræði eða eitthvað svoleiðis þá hefði ég ekkert að gera þangað inn. Ætti 

ekkert erindi við neitt. 

Guðbjörg: Jú ég held að með faglegri, flottri og lifandi framsetningu þá ætti að vera hægt 

að kveikja einhvern áhuga og kenna þér eitthvað. Þú ferð út með eitthvað, segjum að... 

Þórbergur: En djöfull mætti það vera flott til þess... 

Guðbjörg: Já það – ég hugsa að það sé bara ekkert erfitt (hlæja).
180

 

Guðbjörg kemur þarna hugmyndum sínum á framfæri um að allir eigi erindi á söfn því alltaf 

sé hægt að læra eitthvað þegar farið er á safn og mögulega kveikja áhuga til framtíðar. Hin 

gamalgróna hugmynd kennivaldsins að fólk eigi að koma á söfn til að læra eitthvað sem 

stjórnendur hafa ákveðið að almenningur eigi að vita, lifir mögulega góðu lífi. Þegar ég spurði 

Jóhönnu hvort það væri „flott“ að fara á söfn, í því samhengi að skapa sér ákveðna ímynd, þá 

sagði hún: „Nei það er HOLLT að fara á söfn (hlær). Já en það þykir líka flott og það er svona 

flottræfils líka hópurinn, æ ég kann ekki við að vera að segja þetta (hlær).“
181

 Á þessu 

augnabliki datt henni frekar í hug að það væri hollt og gott fyrir fólk að heimsækja söfn 

heldur en að fólk noti þau til að móta sjálfsmynd sína – þó svo hún ræði það einnig seinna. 

Tryggvi kom líka óvænt inn á þetta atriði þegar hann var spurður hvort allir ættu erindi á söfn:  

 

                                                      
180

 Viðtal 7, RG2012_MA7: 11 og Viðtal 7, RG2012_MA8: 11. 
181

 Viðtal 5, RG2012_MA5: 10. 



63 

Ég er sannfærður um það. Fyrir utan það að það ættu bara allir að fara á söfn. Fólk hefur 

gott af því. [...] Maður þarf ekkert endilega að fara þangað með það markmið að hljóta 

einhverja betrun eða verða betri maður – það er ekkert skilyrði, en það er þá bara 

bónus.
182

 

Gildi þess að fara á söfn virðist vera ótvírætt í hugum viðmælenda minna. Það hafa allir gott 

af því að fara á söfn, það er beinlínis hollt. Eins og Tryggvi segir er hægt að hljóta betrun á 

söfnum – þar er hægt að læra eitthvað og svo þykir það líka flott. Hlutverk safna að stuðla að 

samfélagsumbótum í gegnum uppfræðslu og betrun einstaklinga virðist því vera í fullu gildi 

að mati margra viðmælenda. Hvort þessi skoðun þeirra er orsök eða afleiðing markmiða 

yfirvalda og safna, sem koma m.a. fram í lögum og menningar- og safnastefnum, er erfitt að 

áætla. Ljóst má vera bæði af viðmælendum og yfirvöldum að söfn þykja – og eiga að þykja – 

góð fyrir fólk, þekkingu þeirra eða viðhorf. 

 Vald safna til að móta hugmyndir um æskilega þekkingu, hegðun og gildi  

endurspeglast í áherslum viðmælenda – að allir hafi gott af því að fara á söfn, eins og Nanda 

sagði í framhaldi af því að hún skildi ekki alltaf það sem væri verið að sýna henni á söfnum: 

„Það er bara partur af því að fara á söfn – þetta er ákveðin upplifun og maður myndar sér 

skoðanir. Og maður verður kannski eitthvað þroskaðri í höfðinu – ég veit það ekki. Er það 

ekki tilgangurinn með þessu?“
183

 Menningarstefna Akureyrarbæjar miðaði einmitt að þessu – 

að auka þroskakosti bæjarbúa með áherslu á menningarstarf og önnur bæjarfélög hafa tekið í 

svipaðan streng með áherslum á bætt búsetuskilyrði og aukin tækifæri íbúa til að sækja 

skapandi og mannbætandi afþreyingu. Nanda tekur undir þetta hlutverk safna og annarrar 

menningarstarfsemi á léttu nótunum og segir að þó svo hún skilji ekki allt þá geri það henni 

örugglega gott auk þess sem það sé þroskandi að fara á söfn.
184

  

 Sú ímynd safna að þau séu staðir sem stuðla að aukinni þekkingu og þroska, að þar 

læri fólk af heimsókn sinni, og skilgreiningar á há- og lágmenningu, endurspeglast á ýmsan 

hátt í þeim samræðum sem ég átti við viðmælendur mína um hópa á söfnum og gildi 

safnheimsókna. „Ef menning – hvað eigum við að segja – ef að það gerir þig að – ef hún 

betrar þig eitthvað, þá er það menning“
185

 sagði Tryggvi en hann taldi að hver og einn 

skilgreindi sína menningu – engin væri í raun betri en önnur nema hún færi að hafa slæm áhrif 

og væri þá ómenning. Það mat sem Tryggvi leggur á menningu einkennist af mun víðtækari 

skilningi en almennt er lagður í hina tvískiptu menningu í há- og lágmenningu. En þó svo 
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hann telji að hver og einn skilgreini sína menningu út frá sínum forsendum, þá skín í gegn hjá 

flestum viðmælendum að þeir leggi sama skilning í flokkun menningar í há- og lágmenningu. 

Þar að auki koma sumir, t.d. Hannes og Þuríður, inn á þau áhrif sem Davíð Kristinsson heldur 

fram að elíta hafi á upplifun almennings á eigin menningu, þ.e.a.s. að menningu almennings 

sé haldið niðri með gildum hástéttanna þar sem almenningur hafi ekki tækifæri til að upphefja 

eigin menningu. Á söfnum ræður afmarkaður hópur fólks og það sem þar er sýnt endurspeglar 

þau gildi sem ein tegund menningar einkennist af. Gildi elítu og yfirstétta eru ráðandi þættir í 

söguskoðun og áherslum safna og þykja almennt menningarlegri þar sem þau eru hámenning.  

Ég myndi segja að það væri menningarlegra að fara á safn heldur en fótboltaleik. Alveg 

hiklaust og get nefnt alveg margar ástæður fyrir því. Söfn eru iðulega gerð til að fræða þig 

um eitthvað eða láta þig upplifa eitthvað nýtt á meðan að fótboltaleikur venjulega gengur 

út á sömu reglur og síðasti fótboltaleikur og þú gætir hugsanlega lært nöfn á nýjum 

leikmönnum en það gefur þér ekkert í lífinu sko, það er bara adrenalín hérna sem þú færð 

út úr því á meðan þú átt að vera að fá einhverja upplifun eða menntun eða nýja sýn út úr 

safninu sko. Þannig að ég get verið fljótur að gera upp á milli hluta ég bara viðurkenni 

það. Ég mundi samt alveg fá mikið út úr því að fara á fótboltaleik sko. Gæti jafnvel kosið 

það oft fram yfir en ég geri mér grein fyrir að það er menningarlegra að fara á safn.
186

 

Hannes telur menningarlegra að fara á söfn heldur en fótboltaleik út frá skilgreiningum sem 

einkennast af áherslum yfirvalda og þeirra sem móta stefnu safna. Þetta eru sömu áherslur og 

mátti sjá fyrir 100 árum og einkennast af hlutverki safna til uppfræðslu almennings. Ný 

upplifun og þá mögulega þroskandi skilur á milli viðburðanna í hans huga og eykur á gildi 

safna. Ráðandi stéttir og elíta búa mögulega enn yfir kennivaldi sem mótar skoðanir fólks á 

söfnum og gildi þeirra eins og sjá má á þessu dæmi því Hannes segist sjálfur frekar vilja fara á 

fótboltaleik þó hann „geri sér grein fyrir að það er menningarlegra að fara á safn.“ Gildi þeirra 

sem meta safnaferðir ofar fótboltaleikjum hafa skilað sér út til almennings sem flokkar þannig 

eigin gildi út frá viðmiðum elítunnar – s.s. þeirra menningu er haldið niðri af gildum elítunnar 

sem hefur vald til að láta sín viðmið virðast eðlileg og rétt. Þó einstaklingar meti þætti sem 

teljast til lágmenningar meira heldur en þá sem flokkast sem hámenning, s.s. safnaferðir, þá 

eru þeir meðvitaðir um að gildi elítu, hámenningin, sé menningarlegri. Þessi upplifun 

viðmælenda á mismunandi gildi menningar kallast á við þá flokkun sem Bennett setti fram 

um einkennandi þætti há- og lágmenningar, þar sem viss afþreying einkenndi ákveðna hópa 

samfélagsins umfram aðra. Safnaferðir teljast því menningarlegri þar sem þær einkenna 

athafnir elítu og athafnir ráðandi stétta eru skilgreindar sem hámenning, bæði samkvæmt 
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niðurstöðum rannsókna Bennett og kenningum Marx varðandi ráðandi gildi í samfélaginu. 

 Aldís nefndi til sögunnar þetta vald sem getur fylgt einstaklingum sem hafa komist í 

hóp elítu eða ráðandi hópa samfélagsins sökum ríkidæmis eða menningarlegs bakgrunns, t.d. 

listamenn. Hún taldi að ákveðnir hópar ýti undir þau gildi sem ráðandi hópar, og einstaklingar 

innan hópa, miðla með því að samþykkja þau og gera að sínum. 

Nei. Það er einmitt svo skrítið með það, það getur alveg verið eitthvað sem mér finnst 

bara ekki fallegt – en kostar eitthvað, ég veit ekki hvað mikið – bara af því að það er 

einhver, þú veist þá er þessi búinn að skapa sér nafn í. Æ ég veit það ekki, og svo er 

kannski einhver önnur mynd sem virðist búið að vera að leggja mikið í, miklu meiri vinnu 

í og mér finnst persónulega fallegri.
187

 

Verðmæti muna og sú staðreynd að ákveðinn hópur sem býr yfir menningarlegu auðmagni 

sem og fjármunum gerir það að verkum að munir virðast öðlast aukið gildi, þó svo aðrir hópar 

sjái það ekki. Gildi og viðmið yfirvalda og elítu hafa þannig borist til almennings þegar kemur 

að mati þeirra á menningu og gildi safna fyrir samfélagið, eins og Finnur sagði um elítuna 

sem stýrir gildum hámenningar: „Þú þarft að ná einhverjum „status.“ Sem að kannski ég eða 

hún eða aðrir geta ekkert endilega. Ætli sé ekki bara auðvelt að segja okkur bara hvað er 

merkilegt verk.“
188

 Viðmælendur taka að mörgu leyti undir þær áherslur yfirvalda að söfn og 

safnaferðir séu til góða og jafnvel betrunar fyrir fólk og allir ættu að stunda slíka afþreyingu. 

En þó viðmælendur hafi verið meðvitaðir um ólík gildi hópa og það stigveldi sem ríkir 

varðandi flokkun og mat gilda – að það sem er skilgreint sem „menningarlegt“ er alla jafna 

það sem yfirvöld og elíta leggja áherslu á að sé æskilegt að sýna áhuga. 

 Í lögum og safna- og menningarstefnum sem ég skoðaði kemur oft fram að söfn og 

menningartengd starfsemi eigi að stuðla að auknum lífsgæðum fólks. Mér lék mikil forvitni á 

að vita hvort viðmælendur teldu söfn hafa slík áhrif á líf þeirra að þau stuðluðu að auknum 

lífsgæðum eins og yfirvöld stefna að. Þegar mikilvægi safna var sett í samhengi við lífsgæði 

horfðu viðmælendur mínir oft til grundvallarspurninga um hvernig samfélag fólk vill lifa í, 

eins og Tryggvi orðaði það: „Maður verður bara að spyrja sig – Mundi maður sjá á eftir 

söfnunum? Og ef svarið við því er já – þá hlýtur svarið við spurningunni að vera líka já.“
189

 

Hann taldi söfn auka lífsgæði sín því þrátt fyrir að hann færi „reyndar skammarlega lítið á 

söfn“
190

 þá vildi hann ekki vera án þeirra. Aftur á móti sagði hann líka að þó þau væru ekki til 
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staðar myndi hann ekki „væla undan mannréttindabrotum.“
191

 Grundvallarspurningu Tryggva 

er þó einnig hægt að svara á hinn veginn, eins og Þuríður ræddi um: 

Það fer kannski mest eftir hvaða áhugasvið hvers og eins. En ef við gefum okkur það að 

fólk sem er menningalega þenkjandi sæki alla jafna söfn, þá gerir viðkomandi það út af 

einhverri ástæðu. Leitun að þekkingu, upplifun og eða innblæstri gæti verið algengustu 

ástæður þess að fólk fari á söfn. Og að sjálfsögðu eykur það lífsgæði ef safnheimsóknin 

verður til þess að þekking manns eykst eða maður öðlast innblástur og upplifun. En ef 

fólk sem er engan vegin menningalega þenkjandi, eða hefur lítinn áhuga á því sem söfn 

hafa uppá að bjóða gæti það haft akkúrat þveröfug áhrif. Fólk gæti orðið „frústrerað“ við 

að skilja ekki tilganginn og það sem söfnin hafa uppá að bjóða sé bara að valda því 

hugarangri frekar en að auka við lífsgæði.
192

 

Það þýðir lítið fyrir yfirvöld að ætla að breyta þeim sem ekki vilja láta breyta sér – ef 

markmiðið er að gera alla virka í menningarlífinu og safnanotkun hluta af daglegu lífi, líkt og 

menningarstefna Reykjavíkurborgar kveður á um. Að vera menningarlega þenkjandi eða vilja 

ekki vera án safna er samkvæmt Tryggva og Þuríði viss forsenda þess að líta á þau sem aukin 

lífsgæði. Nanda var á sama máli og taldi að sökum þess að safnaferðir vekja með henni 

tilhlökkun og eftirvæntingu þá hljóti þau að auka á lífsgæði hennar, því: „[m]ér finnst gaman 

að fara á söfn. Og mér finnst það spennandi. Þá auka þau lífsgæði mín – að ég fari. Því mér 

finnst það skemmtileg afþreying að fara.“
193

 Finnur hugsaði sig vel um og sagði þetta vera 

mjög erfiða spurningu: „Þau gætu aukið lífsgæði mín, finnst mér – en ég er kannski ekki 

alveg nógu ánægður með, einhvern veginn – það kemur ekki nógu oft þetta þú veist váááá þú 

veist. [...] Já það er kannski ekki nógu oft sem maður verður fyrir hughrifum.“
194

 Hughrifin og 

upplifunin skipta þarna höfuð máli og þó svo Finnur fari mikið á söfn þá finnst honum 

eitthvað vanta til að hægt sé að ganga svo langt að halda því fram að þau auki á lífsgæði hans. 

Nanda segir það vera skemmtilega afþreyingu að fara á söfn – og hún fer einmitt mikið á söfn. 

Jóna, sem fer líka mjög mikið á söfn notar þetta sama orðalag: „Mér finnst það góð afþreying 

að fara á safn“
195

 á meðan Hannes sem fer lítið á söfn segir um ástæður fátíðra heimsókna: 

„Og þá er það einmitt bara tími og daglegt líf og svo finnur maður sér auðvitað bara einhverja 

afþreyingu.“
196

 Þetta viðhorf, hvort fólk líti á söfn yfir höfuð sem afþreyingu, getur sagt margt 

varðandi stöðu safna í hugum einstaklinga. Stundum eru söfn afþreying og skemmtun – 
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upplifun sem fólk hlakkar til en fyrir öðrum, eins og t.d. Þórbergi eru þau ekki eins spennandi: 

„Það fyrsta sem mér dettur í hug svona mín ímynd af söfnum er eitthvað svona gamalt og 

rykugt. Orðið þreytt.“
197

 Þórbergur og Hannes gætu því sagt það sama – að þeir fari ekki á 

söfn heldur finni sér einhverja afþreyingu.  

 Fylgni greinist því á milli áhuga viðmælenda á söfnum og safnaferðum og hvort þau 

meti söfn sem hluta af lífsgæðum sínum. Söfn voru hluti af lífsgæðum þeirra sem töldu að 

safnaferðir væru hollar fyrir fólk og að söfn væru mikilvægur hluti samfélagsins. Þeir sem 

álitu söfn síður áhugaverð voru á báðum áttum með að meta gildi þeirra út frá hugmyndum 

um lífsgæði. Þó svo að söfn séu hluti af stefnu yfirvalda varðandi lífsgæði fólks þá mátti 

heyra á viðmælendum mínum að þeir lögðu ekki alltaf sama skilning í orðið lífsgæði. Eru 

lífsgæði að hafa gaman? Læra eitthvað nýtt eða hljóta innblástur? Eða eru lífsgæði það að 

samfélag geti veitt sér það að setja safnastarf á forgangslista? Hvaða skilning sem 

viðmælendur lögðu í hugmyndina um að söfn stuðli að auknum lífsgæðum þá mátti berlega 

sjá á orðanotkun þeirra að í grunninn hafa söfnin misjafna ímynd og hlutverk eftir því hver á 

horfir á sama tíma og tilfinning viðmælenda um hlutverk safna endurspeglar áætlanir 

yfirvalda varðandi söfn.  

4.3 Sannleikurinn er sagna bestur 

Viðmælendur voru á sömu línu og yfirvöld þegar kom að hugmyndum þeirra og væntingum 

varðandi hlutverk safna og einnig má greina áherslur hjá þeim sem falla að gamalkunnu 

hlutverki safna að stuðla að sameiningu og vera boðberar sannleika. Á máli viðmælenda var 

ekki hægt að sjá að kenni- eða túlkunarvaldi safna væri ógnað á einhvern hátt heldur frekar að 

almenningur treysti á söfn til að þjóna því hlutverki sem þau hafa alltaf gert – halda utan um 

sögu og sannleik samfélagsins, varðveita hann og miðla áfram. Ætla má að staða safna í þessu 

tilliti sé því enn afar sterk og þau hafi enn þá ábyrgð á herðum sér að túlka og miðla til 

samfélagsins auk þess að standa sem táknrænt sameiningartákn fyrir hópinn – þjóðina. 

Samfélög búa sér til ákveðnar hugmyndir um heiminn, söguna og sannleikann. Í gegnum 

hugmyndir samfélagsins og tjáningu þess á sjálfsmynd sinni og sögu eru söfn heimur út af 

fyrir sig sem þjónar þessum hugmyndum – þau verða heimur sem á að varpa ljósi á 

hugmyndir hópsins sem það stendur fyrir. Á söfnum leitast samfélög við að draga upp 

sjálfsmynd sína og varpa fram þeirri ímynd sem hefur mótast, bæði fyrir sig og 

utanaðkomandi hópa. Þannig afmarkar og skilgreinir hópurinn sig. Þessum skilgreiningum 
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sjálfsmyndar og sögu fylgir hugmynd um sannleika og söfn, táknmynd samfélagsins – hafa 

það hlutverk að segja söguna sannleikanum samkvæmt. Þetta er mat margra viðmælenda 

minna, þó skoðanir og tilfinningar þeirra í þessum málum virðast oft vera mótsagnakenndar, 

þ.e.a.s. viðmælendur mínir tala bæði um sannleika á söfnum og túlkunarvald safna á sama 

tíma og þau tjá vilja til breytinga. En þó það megi breyta og bæta má samt ekki breyta of 

miklu – sannleikurinn verður alltaf að vera í fyrirrúmi.  

 Áður en kemur nánar að viðmælendum mínum ætla ég að vitna í dæmi frá Timothy 

Luke varðandi viðhorf safngesta til breytinga á söfnum. Hann fjallar um sýningu á The 

National Museum of American Art (NMAA) árið 1991 „The West as America: Reinterpreting 

Images of the Frontier, 1820-1920“ en þar var leitast við að sýna málverk frá þeim tíma í nýju 

ljósi með það fyrir augum að taka ekki öllu trúanlega sem myndirnar sýna. Á sýningunni var 

varpað fram spurningum sem sýndu að það þyrfti að hafa fyrirvara á þegar slíkt efni er notað 

sem heimild um sögulega hluti þar sem það er líklega ekki hlutlaust hvað varðar ameríska 

þjóðernishyggju.
198

 Luke talar um hugarfarsstjórnun og segir list geta haft áhrif á sjálfsmynd 

hópa og jafnvel að í list geti falist pólitísk rétthugsun þjóða um sig sjálfar þar sem sýningar 

safna geta kallað fram andúð þeirra sem halda í pólitískt rétta hugmyndafræði sem er við lýði 

í samfélaginu á hverjum tíma. Söfn telja sig, að hans mati, hafa menntunarhlutverki að gegna 

gagnvart gestum sínum og það vald fá þau frá ráðandi stéttum og yfirvöldum. Söfn sýna því 

þá mynd sem er yfirvöldum í hag eða stuðlar að þjóðerniskennd og samhug. Útvaldir 

hugsuðir, elíta eða yfirvald - móta söguna sem er sýnd og styður viðurkennda hugmyndafræði 

ráðandi stétta.
199

 Bæði yfirvöldum, elítu og safngestum var misboðið af þessari nálgun 

NMAA því þess var vænst að opinberar og valdamiklar stofnanir haldi uppi heiðri lands og 

þjóðar en dragi hann ekki í efa.
200

 Luke segir um viðbrögð elítunnar:  

[M]argar raddir sem tilheyrðu ráðandi hópum samfélagsins létu í sér heyra og lýstu þær  

áfalli og reiði yfir ósamræminu sem þær töldu birtast í sýningunni. Þær höfðu að 

sjálfsögðu reiknað með að sýning á listasafni þjóðarinnar – að frumkvæði yfirvalda, 

myndi sýna kraft þjóðarinnar og hlúa að þeim leiðbeinandi gildum sem einkenna amerískt 

þjóðerni.
201
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Skemmst er frá því að segja að sýningin gekk ekki eins lengi og áætlað var og safnið sem átti 

að taka við henni afþakkaði hana. Umdeildar sýningar sýna hvaða afstöðu samfélagið hefur 

varðandi breytingar á áherslum safna og hverjar hugmyndir almennings eru um hlutverk 

þeirra. Steven Dubin hefur einnig fjallað um umdeildar sýningar í Bandaríkjunum og hvernig 

fólk bregst við sýningum sem fjalla um viðkvæma hluti út frá nýjum sjónarhornum. Þau 

viðbrögð sem fólk sýndi t.a.m. við sýningu um sprengjuflugvélina Enola Gay, þar sem 

þjóðhetjur voru á vissan hátt teknar af gömlum stalli í viðleitni til að yfirgefa hugmyndafræði 

þjóðernishyggjunnar
202

 eru til marks um það að almenningur telur það ekki vera hlutverk 

safna að hafa áhrif á hugmyndir samfélagsins um söguna. Samkvæmt niðurstöðum þeirra vill 

fólk ekki láta breyta lífssýn sinni eða söguskoðun. Þess vegna segir Dubin að söfn séu – ;  

 [...] staðir sem endurspegla ágreining varðandi mikilvægustu málefni samfélagsins líkt 

og þjóðareinkenni og sjálfsmyndir hópa - [...] Þessi ágreiningur sýnir ákveðna 

valdabaráttu. Söfn eru þannig vettvangur hópa til að hnykla vöðvana í átt að hvor 

öðrum.
203

 

Söfn eru að berjast við að breyta hlutum sem almenningur virðist ekki vilja breyta – 

samkvæmt þessum dæmum sem Luke og Dubin draga fram. Þessar tilraunir til mótunar á 

hugmyndum samfélagsins endurspeglar markmið safna og yfirvalda sem sagt hefur verið frá 

hér áður, sem og ýmsar áherslur viðmælenda minna. Söfn hafa hugmyndir um sig og sitt 

hlutverk en almenningur hefur aftur á móti aðrar hugmyndir. Hugmyndir viðmælenda minna 

sem mögulega endurspegla viðhorf almennings, eru ekki nema að litlum hluta í samhljómi við 

þá stefnu sem söfn og yfirvöld hafa sett varðandi hlutverk og ímynd safna.  

 Þegar viðmælendur voru inntir eftir skoðunum sínum á hlutverki safna voru fyrstu 

svörin ávallt á þá leið að söfnum bæri að varðveita söguna. Þetta virtist allt nokkuð skýrt í 

þeirra huga, eða eins og Böðvar orðaði það:   

Það er bara sagan sjálf. Skilurðu. Hún segir sögu sína, hún segir sögu sína sjálf því að þú, 

þá lærir maður kannski ég veit hvað er, en nú veit ég hvað var – þannig séð sko. Þetta er 

svona. Saga gamalla tíma – söfn. Og mér finnst bara frábært að geta séð það og geta þá 

kannski ímyndað sér þá hvernig það var.
204

 

Samkvæmt orðum Böðvars geta einstaklingar notað söfn til að tengja sig við fortíðina og 

kynna sér sögu síns hóps eða annarra og rétt er það að á söfnum má vissulega finna sannleika 

– þar eru raunverulegir gripir og ákveðin saga að baki. Aftur á móti tel ég þá algengu áherslu 
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viðmælenda á þetta ákveðna hlutverk safna vera merki um það kennivald sem söfn hafa í dag. 

Almenningur treystir söfnum til að segja satt og rétt frá. Þetta traust og vissan um að söfn 

vinni með hinn eina rétta sannleika tel ég vera endurómun af hugmyndum Foucault um safnið 

sem vissa tegund heterótópíu. Söfn eru ein tegund veraldar sem byggist á hugmynd um heim 

sem er raunverulegur en lítur öðrum lögmálum en raunveruleikinn fyrir utan veggi safna. Að 

söfn séu staðir sannleika og hlutleysis er hugmynd sem byggist ekki á raunverulegum grunni 

en engu að síður vill fólk ganga út frá henni og skapar sér þá hugmynd um heim safna. 

Útópíur eru ekki raunverulegar en heterotópíur byggja á hugmynd um raunverulegan grunn úr 

raunheimum samfélagsins – þær eru raunveruleiki sem lýtur þó öðrum lögmálum. Þannig 

verða söfn táknmynd sannleika og visku, heimur sannleikans, sem er mögulega arfleifð hins 

forna kenni- og túlkunarvalds stofnana og yfirvalda sem skilar sér í hugarheim almennings. 

 Að söfn séu heterotópískur heimur sannleika gæti tengst þeim aðstæðum sem  Susan 

Ashley talar um varðandi þann raunveruleika sem blasir við nú á tímum að margar stofnanir 

og sérfræðingar leiða jafnvel ekki hugann að því að það er hluti af iðkun valds einfaldlega að 

setja hluti á sýningar. Þrátt fyrir það eru söfn valdastofnanir sem hafa túlkunar- og kennivald 

og er það falið í því ferli sem á sér stað við skipulagningu og uppsetningu sýninga og 

meðhöndlun safnkosts.
205

 Þetta hvarflar ekki að safnastarfsfólki né safngestum að mati 

Þuríðar sem sagði í lok viðtals: 

Ég geri ráð fyrir því að það hafi verið mjög hæfir og lærðir menn hér á Þjóðminjasafninu 

sem settu upp þessa sýningu og völdu það sem á að sýna, vera í „displey“ og hvað ekki. 

[...] Og það er þeirra vinna – að vita meira en við! Þú veist þau eru á launum hjá ríkinu til 

þess að vita meira en við, þannig að það er bara til góða – vonandi.
206

 

Sýningastjórnun og meðhöndlun safnkosts er vinna sérfræðinga og almenningur treystir 

starfsfólki safna til að fara vel með það vald sem sett er í þeirra hendur og segi sannleikann. 

Elíta og yfirvöld hafa þannig gert vald sitt yfir ákveðnum þáttum samfélagsins eðlilegt í 

hugum fólks eins og Gramsci hélt fram; að ráðandi stéttir gæti þess að birtingarmynd valds 

þeirra sé svo náttúrulegt að almenningur taki því sem eðlilegu og réttu án nokkurrar gagnrýni. 

Elíta og yfirvöld hafa því komið ár sinni þannig fyrir borð að túlkunar- og kennivald safna er 

ekki dregið í efa enda örugglega „mjög hæfir og lærðir menn“ sem velja og miðla, þeir sem 

standa að baki þess valds sem söfn hafa til uppfræðslu og túlkunar.  
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 Útvalinn hópur fólks sem fer með kenni- og túlkunarvald getur verið af hinu góða að 

mati Hannesar en hann réttlætti valið sem fram fer á söfnum og sýningum út frá þeim 

forsendum að áhugasvið fólks eru misjöfn en til að gerlegt sé að fara á safn þarf að móta 

sýningar með það í huga sem og að taka saman helstu þætti til að hægt sé að skoða það sem er 

sett fram fyrir gesti.  

[...] þá má alveg trana því [sem er merkilegra] frekar fram af því að annars, eins og ég 

segi maður getur síðan alveg labbað fram hjá fullt af hlutum ef maður nennir ekki að 

skoða þá inni á safninu, og það er iðulega alveg fullt af texta sem maður ekki les enda 

væri maður örugglega í þrjú ár þarna inni á sumum söfnum ef maður ætlaði að klára þau 

alveg. Þannig að það er kannski nauðsynlegt að hafa hlutina svona mis aðgengilega svo 

að einmitt þeir sem vilji fara hraðar í gegn geti skautað í gegn.
207

 

Hverjum og einum verður að vera í sjálfsvald sett hvað hann skoðar og hvað ekki og að mati 

Hannesar þarf fólk einnig að fá forsendur til að velja „aðal“ hlutina til að leggja áherslu á. 

Samkvæmt þessari nálgun getur því verið gott að ákveðnir hópar taki að sér þetta val. „[Æ]tli 

sé ekki bara auðvelt að segja okkur hvað sé merkilegt verk – fattarðu?“
208

 sagði Finnur en 

hann kom einmitt inn á þann þátt að það eru alltaf einhverjir sem velja og meta fyrir aðra: 

„[Þ]að er búið að ákveða að einhverjir hlutir séu – „þetta er inn og þetta er út, þetta er ekki 

merkilegt.“ Þú veist pikka meira út svona.“
209

 Hverjir það eru sem fá að sinna því verki segir 

Finnur það vera þá sem hafa náð einhverjum „status“:  „sem að kannski ég eða hún [Nanda] 

eða aðrir geta ekkert endilega.“
210

 Hann telur miðlun upplýsinga á söfnum einungis á höndum 

fárra útvaldra sem hafa náð vissri stöðu til að meta gildi hluta fyrir aðra, eins og fram kom hjá 

menningarmálanefnd Svíþjóðar. Samkvæmt menningarstefnu Svía gegna cultural creators, 

eða skaparar menningar því mikilvæga hlutverki að meta gildi menningar, lista eða sögu fyrir 

aðra í samfélaginu. Þannig geta þeir sem hafa hlotið aukið menningarlegt eða félagslegt 

auðmagn miðlað og túlkað fyrir aðra, jafnvel gegnt því hlutverki opinberlega – líkt og 

starfsmenn safna, elíta og yfirvöld en það er víða ýjað að þessu hlutverki menningarstofnana 

og þeirra sem eru í forsvari fyrir gildi þess „menningarlega“ þ.e. hámenningar, í lögum eða 

stefnum safna- og menningarmála. 

 Valið sem á sér stað varðandi það hvað er sagt og hvernig það er gert nálgaðist ég í 

rannsókninni út frá kenningum um nýja safnafræði sem og stefnum í safnfræðslu. Margir 

fræðimenn, t.d. Susan Ashley, telja að safngestir séu mataðir of mikið á upplýsingum og fái 
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lítið svigrúm til eigin túlkunar. Aðrir fræðimenn halda því fram að fræðsla skili sér á 

öruggasta máta með þeim aðferðum að stefna markvisst að kennslu á söfnum og virkja 

safngesti til þátttöku. Í safnastefnu Þjóðminjasafns Íslands segir m.a. eins og fram hefur 

komið að söfn séu hluti hins óformlega menntakerfis og hlutverk safnsins sé að miðla 

upplýsingum um íslenskt mannlíf í aldanna rás – með því stuðlar safnið að því að framfylgja 

lýðræðismarkmiðum samfélagsins. Margir viðmælendur voru á sömu skoðun og á þeim mátti 

skilja að söfn séu stofnanir sem er ætlað að kenna og fræða. Safnheimsóknir ættu fyrst og 

fremst að kenna gestum eitthvað nýtt og auka á þekkingu þeirra– auk þess að vera áhugaverð 

og skemmtileg. Þegar markmið safna er að kenna þá þarf að standa að miðlun á skýran hátt og 

velja og móta umfjöllunarefni hverju sinni svo það henti fyrir fjölbreytta hópa safngesta. 

Sumir voru sammála um að ákveðin mötun ætti sér stað á söfnum þó skoðanir viðmælenda 

væru oft blendnar. Hannes vildi t.d. ekki tala um mötun en upplifði þrátt fyrir það stýringu af 

hálfu safna: „Ég veit ekki hvort það sé verið að mata mann. Ekki nema bara að þessu leyti að 

sumt á að heita að vera merkilegra en annað. Nei annars ekki.“
211

 Skoðanir viðmælenda á því 

hvort mötun væri góð eða slæm, ef þeir töldu hana vera til staðar, voru af ýmsum toga og oft 

kom til tals hver munurinn væri á mötun og fræðslu. Stundum töldu þau gott og mikilvægt að 

fá upplýsingar og stundum vildu þau það ekki.   

Þetta er eflaust svolítil mötun. Eins og ég, af því að maður – eins og á þeirri sýningu – 

svona „first impression“ skilurðu, þú horfir á eitthvað bara – þetta er ekkert merkilegt. 

Fyrr en þú kannski ferð að lesa um þetta og þá... ég veit það ekki er það mötun eða 

fræðsla skilurðu?
212

  

Finnur nefnir þarna ólíka nálgun á upplýsingagjöf – er hún mötun eða fræðsla? Samkvæmt 

Sigrúnu Kristjánsdóttur er mikill áhugi á fræðslutengdri afþreyingu í samfélaginu og söfn 

þurfa að koma til móts við óskir almennings um frekari þróun í þeim efnum. Viðmælendur 

hugsuðu oftast á þá leið að þeir vildu fá að upplifa sýningar á sínum eigin forsendum, en ef 

þau skilja lítið sem ekkert í því sem er sýnt vilja þau fá einhverja fræðslu. Fyrri þekking 

skiptir því máli að þeirra mati þegar komið er inn á söfn og ef þekking er ekki til staðar 

nefndu flestir að þau vildu fá upplýsingar til að njóta þess betur sem fyrir augu ber. Margir 

komu þó inn á þann þátt að oft séu of miklar upplýsingar gefnar við verk sem þau vilja fá að 

njóta frekar en fræðast um, og var það helst rætt í listrænu samhengi. Of miklar upplýsingar 
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töldu þau stjórna upplifun sinni mikið og móta fyrirfram hugmyndir um verkin. Jóhanna 

ræddi um þessa upplifun þegar henni finnst söfn segja of mikið: 

Jóhanna: Jafnvel nöfnin eiga til að hlaupa með mann svolítið, bara til hliðar ef maður sér 

vá hvað er þetta og svo skoðar maður aðeins meira og svo les maður og sér þá hvenær 

þetta var gert og kannski nafnið á verkinu – og efnið hleypur svolítið með mann. 

Ragna: Hleypur með mann? 

Jóhanna: Bara svona þegar, maður ímyndar sér meira. Þeir eru kannski að þrengja að, 

setja sýnina sína á hvað þú ert að horfa í staðin fyrir að – leyfa sjálfri þér að svona. - [...] 

þetta er bara upplifunin svona að skoða og ímynda sér, en að lesa hvað er að gerast – og 

svo færðu einhverja svona vísbendingu, og vísbendingin er þú veist tímabilið eða kynið á 

manneskjunni eða, eða nafnið á verkinu sérstaklega – þá er búið að orða myndina og 

hérna, en fyrst þá er það bara þín orð og þín skynjun og svo kemur eitthvað svona 

veruleiki og maður kannski hleypur inn í það og þá hérna þá breytist það.
213

 

Að setja nöfn listamanna, heiti verka eða ártöl getur samkvæmt upplifun Jóhönnu komið af 

stað hugrenningartengslum hjá einstaklingum – sem staðsetur gripinn í samhengi við eitthvað 

annað og mótar það út frá öðrum forsendum en sjálfum sér. Það þarf ekki alltaf mikið til að 

upplifun mótist af upplýsingum sem eru gefnar upp. Það er því eflaust rétt sem segir í 

leiðbeiningum Safnaráðs að „[s]ú mynd sem safngesturinn fær af gripnum er sú mynd sem 

safnið gefur honum.“
214

 En það er ekki endilega það sem safngesturinn vill.  

Mér finnst oft svona – það sem er í kringum hlutina, eins og allur texti – mér finnst það 

mjög svona mér finnst hann oft einmitt alltof mikill. Og mér finnst oft verið að segja 

manni of mikið. Plús það að maður les það ekki, eða skiljiði það gæti verið svona að það 

sem stendur við hliðina á bara eitthvað alveg... en það er kannski rosalega 

vandmeðfarið.
215

 

Nanda kemur þarna í lokin inn á atriði sem allir nefndu, að þetta er vandmeðfarið mál – að 

miðla upplýsingum. Eins og fram hefur komið töluðu margir um hversu nauðsynlegt valið 

væri – það er aldrei hægt að sýna allt og eitthvað þarf að velja úr. Það er samkvæmt þeim 

nauðsynlegt og gott: „[...] það er kannski nauðsynlegt að hafa hlutina svona mis aðgengilega 

svo að einmitt þeir sem vilji fara hraðar í gegn geti skautað í gegn.“
216

 Ekki var hægt að greina 

nokkra tilhneigingu hjá viðmælendum til að líta svo á að söfn væru á einhvern hátt að 

vanvirða gesti sína með of mikilli mötun líkt og Susan Ashley hefur haldið fram – að komið 
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sé fram við safngesti eins og börn. Þó Jóhanna og Nanda hafi þótt söfn eiga það til að segja of 

mikið og að ekki sé nægilega mikið frelsi til eigin túlkunar, mátti einnig heyra öndverð 

sjónarmið, jafnvel hjá sömu viðmælendum s.s. eins og þegar Jóhanna sagði seinna: „ég kann 

að meta hvernig það er passað upp á mann“
217

 og átti þá bæði við umgjörð safna og efni 

sýninganna. 

 Sjónarhorn þeirra sem vilja leggja sína eigin merkingu í sýningargripi safna sem og 

þeirra sem vilja fá helstu upplýsingar hratt og örugglega koma þannig fram hjá viðmælendum, 

enda væntingar hvers og eins harla ólíkar. Fræðsla, mötun og upplifun skarast á í þeim 

upplýsingum sem söfn setja fram og „vandmeðfarið“ hvernig tillit skal tekið til allra skoðana 

og væntinga ólíkra einstaklinga sem sækja söfn á misjöfnum forsendum s.s. út frá áhugasviði 

og þeim tíma sem fólk hefur til heimsóknarinnar. 

 Mötun og stjórnun upplýsinga var ekki alltaf jafn viðurkennd eða eðlileg að mati 

viðmælenda og þá einna helst þegar kom að valdi safna til mögulegrar mótunar á söguskoðun 

almennings. Að ræða um val upplýsinga eða þá sem ákveða magn þeirra virtist snerta 

viðmælendur mína á annan hátt en þegar mötunin var tengd við kenni- og túlkunarvald og 

möguleika safna til að hafa áhrif á söguskoðun eða upplifun almennings á fortíðinni. „Mér 

finnst bara að það eigi að sýna þetta alveg eins og það var eða er. Hvort sem það er í dag eða 

gær. Bara sýna þetta hreint út, blátt áfram hvernig þetta var.“
218

 Sagði Böðvar, og Þórbergur 

var á sömu skoðun: „Já, það breytist allt. Þá finnst mér að söfnin verði sko að halda í – 

sannleikann. [...] Segir bara hlutina blákalt, eins og þeir voru.“
219

 Þeir bera með öðrum orðum, 

traust til safnsins að það segi satt og rétt frá. Um það að ekki séu allir sammála um hvernig 

skuli segja söguna hefur Þórbergur þetta að segja: „þá eru einhverjir aðrir sem að hafa aðra 

ímynd eða skoðun eða halda allt annað, auðvitað kemur það við kaunin á þeim.“
220

 Böðvar 

tekur undir þá skoðun og segir: „Og svo verður fólk að hugsa út í það, hvernig það 

meðhöndlar það. Það þýðir ekkert að flýja sannleikann eins og hann er. Það er hægt að 

blekkja sig, en hann er svona.“
221

 Fram hefur komið að viðmælendur mínir telji þá sögu sem 

söfn segi einkennast af áherslum elítu og yfirstétta og þessi skoðun þeirra Þórbergs og 

Böðvars minnir á kenningar Marx, að hugmyndir ríkjandi stétta séu hugmyndir hvers tímabils. 

Ráðandi stéttir vinna að því markmiði að gera vald sitt að náttúrulegum hlut í huga 

almennings – kennivaldið verður eðlilegt og staða þeirra til túlkunar og miðlunar óumdeild. 
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Samkvæmt mörgu því sem rannsóknin leiddi í ljós hefur þetta tekist að mörgu leyti og 

áherslan á hlutverk safna að sýna sannleika er merki þess. En þrátt fyrir þá ímynd höfðu sumir 

viðmælendur ýmsa fyrirvara á þessari stöðu safna og sannleikanum. Hannes sagði, aðspurður 

hvort safnið hefði alltaf rétt fyrir sér:  

Ég held að fólk verði oft lokað í sínum heimi og upplifi hlutina stærri heldur en hin 99% 

þjóðfélagsins [...] Fólk er orðið svo „innvinklerað“ í sína menningu að því finnst það 

skipta öllu máli á meðan bílatöffurunum og fótboltastrákunum finnst það hreinlega ekki 

skipta neinu máli.
222

 

Hannes talar þarna um þá hópa sem stjórna og miðla upplýsingum á söfnum. Þeir telja vissa 

hluti nauðsynlega fyrir aðra að þekkja og kynnast, á meðan þeir sem hafa ólíka sýn á lífið og 

aðrar áherslur telja skilaboðin ekki jafn mikilvæg. Gildum almennings er haldið niðri með 

áherslum elítu á hámenningu eins og fram hefur komið. Kennivald safna getur verið mikið því 

þau eru vettvangur fyrir hópa sem þar starfa eða venja komur sínar þangað í meira mæli en 

aðrir. Starf safna getur því mótast að miklu leyti út frá þeim, sbr. kannanir á íslenskum 

söfnum, en þær snúa að safngestum sjálfum og hvað þeim finnst en ekki almenningi í heild 

sinni. Þeir sem hafa mögulega minni áhuga – „bílatöffarar og fótboltastrákar“ – en Hannes 

taldi að raddir þeirra heyrist síður og eru því mögulega ekki hluti af sýn safna á samfélagið. 

Hannes taldi þar af leiðandi að ekki sé hægt að tala um „rétta“ sögu á söfnum þar sem áherslur 

þeirra mótast af þeim hópum samfélagsins sem standa mögulega of nærri viðfangsefnum 

þeirra, þ.e. safnastarfsfólk, sérfræðingar eða áhugafólk um viðkomandi efni.
223

 Í því ljósi sem 

Hannes varpar á áherslur safna er vert að líta til umfjöllunar Carol Scott varðandi það hvernig 

litið er á sköpun gilda í samfélaginu. Hún heldur því fram að líta megi á mótun gilda út frá 

þremur sjónarhornum, yfirvalda, safna og almennings, þar sem hver og einn hópur álítur sig 

eiga atbeina að mótun gilda samfélagsins. Viðmælendur nefndu alla möguleika; Hannes telur 

söfn geta haft mikil áhrif á það sem miðlað er til samfélagsins en að ekki sé víst að 

almenningur taki til sín þá þætti sem söfn reyna að miðla. Nanda og Jóhanna telja söfn geta 

haft mikil áhrif á upplifun og hugmyndir safngesta og Þórbergur og Böðvar telja að það sem 

sjá megi á söfnum sé hin „rétta“ saga. Finni finnst vanta sýn almennings inn á söfn, að sagan 

sem söfn sýna sé of einsleit og að söfn mati safngesti of mikið.
224

 Sú upplifun viðmælenda að 

áhrif safna og yfirvalda birtist um of á sýningum kemur oft fram sem og að einhver hópur 

samfélagsins hafi áhrif á það hvernig almenningur metur gildi hluta. Aðrir viðmælendur telja 
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að sú saga sem sögð er á söfnum sé saga sem sprottin er frá alþýðunni, að þjóðarsagan sé saga 

allra hópa, að allir hafi rödd og söfn segi hina einu „réttu“ sögu. Allir þeir þættir sem Scott 

heldur fram að stuðli að mótun gilda samfélagsins, almennings, koma fram í áherslum 

viðmælanda og af því má ætla að þeir upplifi þá gildismótun sem söfn miðla koma úr öllum 

áttum. En hvort ein nálgun sé rétt, þá voru flestir með fyrirvara á slíkum staðhæfingum. 

 Tveir viðmælendur stöldruðu einmitt við hugmyndir varðandi sannleika á söfnum, 

þ.e.a.s. þau sögðu að sannleikur væri breytilegur milli ólíkra tímabila. Guðbjörg sagði að hver 

tími hefði sinn sannleika og túlkun safna hlyti alltaf að litast af ákveðnum tíðaranda. „Við 

förum í sömu skúffuna og sækjum sama efnið eftir 50 ár  – þá verður það svo ofboðslega litað 

af bara túlkun þess tíma. Ég held það hafi alltaf áhrif á, þó þú verðir einmitt að passa að halda 

í viss sannindi.“
225

 Einhver sannindi eru því til staðar þó svo hlutir séu opnir til túlkunar eftir 

því sem tíminn líður. Tryggvi var einnig hugsi yfir valdi safna til að velja og hafna hvað þau 

setja fram en sagði: „ef að sýningar eru sögulegar sýningar að þá eiga þær þá náttúrulega að 

vera eins réttar og fræðin segja hverju sinni.“
226

 Aftur á móti getur það verið vandmeðfarið – 

eins og hann komst að niðurstöðu um: 

Það skiptir öllu máli – ef að ... þeir sem skrifa söguna þeim er fullkomlega frjálst að 

sleppa þeim upplýsingum sem að þeir vilji ekki að komi fram. Það sama á við um þá sem 

gera sýningar þeir geta sleppt því að eitthvað komi fram ef þeir vilja ekki endilega. [...] 

Fólk segir alltaf þann sannleika sem að hentar því hverju sinni.
227

   

Viðmælendur telja skyldu safna að halda sannleikanum hátt á lofti, að þau eigi að vita betur 

en aðrir því upplýsingar geti mögulega verið villandi, líkt og Tryggvi heldur fram. Söfn verði 

að vera trú sannleikanum eins og mögulegt er hverju sinni. Það ljós sem varpað er á söguna er 

þó túlkunaratriði hverrar kynslóðar – eða útvalinna hópa hverrar kynslóðar eins og Marx 

heldur fram varðandi hugmyndasmiði elítunnar sem viðhalda hugmyndinni um hópinn og að 

ráðandi söguskoðun hvers tíma sé mótuð af elítu. Þuríður tók sama pól í hæðina og Tryggvi 

og talar um þetta nauðsynlega val sem þarf að eiga sér stað og þann hóp sem sér um valið: 

Ef maður ætlar að halda utan um einhverja sögu – þá þarf að velja hana skilurðu. Það þarf 

einhver að velja, einhver hópur eða eitthvað – hann þarf að velja hvað er sagan. Svo bara 

– þú veist sumir vilja fá hana matreidda ofan í sig sem er alveg gott og blessað en sumir 
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velja sér fræðigrein til þess að kafa ofan í og vita kannski meira og vita kannski betur 

heldur en þessi valda saga sem er framreidd fyrir almenning.
228

  

Aðspurð hverjir væru líklegir til að tilheyra þeim hópi sem sér um þetta val þá sagði Þuríður 

það auðvitað vera vandmeðfarið mál og varla hægt að benda á einhverja sérstaka: „Það þarf 

bara einhver að bjóða sig fram.“ Þeir sem hafa boðið sig fram síðustu ár hundruðin eru oftar 

en ekki ráðandi stéttir sem nota söfn til að halda utan um söguskoðun og ímynd samfélagsins, 

þeir sem hafa náð vissum „status“ samkvæmt Finni, þeir sem tileinka sér þau svið 

samfélagsins þar sem hægt er að hafa áhrif á þessa þætti, t.d. nemendur í menningarstjórnun 

frá Bifröst sem að sögn kennara voru „hálf menningarelíta þjóðarinnar.“ En hvað er það sem 

þessi hópur sýnir? „Hámenningin er sýnd. Yfirstéttin, ráðherrarnir og læknarnir, en ekki 

endilega – eldabuskurnar þeirra.“
229

 Þetta var upplifun Hannesar á þeirri sögu sem söfn segja. 

Til að samhljómur sé um söguna þarf að skapa ákveðna sátt um hópa og sögu þeirra – viss 

ímynd er mótuð og samþykkt. Þjóð verður til í meðförum safna – en hún er gríma sem 

samfélagið ber og kemur sér saman um að halda á lofti eins og Žižek heldur fram um þær 

blekkingar sem samfélög setja fram um sjálf sig. Hin samþykkta saga ráðandi stétta verður 

saga samfélagsins, gríma sem dregin er upp og sýnd bæði til að styrkja hugmyndir 

samfélagsins um sjálft sig og til að sýna öðrum; gríman er notuð til að túlka fortíð og samtíð 

samfélags. Heterótópían sem samfélagið hefur skapað með söfnum sér svo um að viðhalda 

hugmyndinni og styrkja. Hugmyndinni um rétta sögu, þjóðarsögu og þjóðareinkenni er 

viðhaldið með þeirri mynd sem söfn varpa fram og þeim atriðum sem eru valin úr sögunni.   

  Ef viðmælendur mínir lögðu áherslu á að hlutverk safna væri að halda á lofti 

sannleikanum spurði ég þá út í það hvernig söfnum bæri að taka á þeim aðstæðum þar sem 

uppi væri ósætti varðandi „rétta“ nálgun á sögulega atburði, sbr. skoðanir Böðvars og 

Þórbergs að einhver saga sé hin rétta og fólk verði að sætta sig við það, eins og fram hefur 

komið. En hvort söfn séu viðeigandi vettvangur fyrir málefni ef ekki er eining um þau í 

samfélaginu, ef ekki er eining um hið „rétta“ þá svaraði Þuríður spurningunni á þessa leið: „Já 

af hverju ekki. Það [safnið] kannski bara reyndar sko er þá ekki sameiningartákn fyrir 

þjóðina.“ Þetta var í fyrsta skipti sem þetta orð kom upp í viðtali og Þuríður hafði orð á þessu 

að fyrra bragði – hún var því beðin um að útskýra nánar hugmyndir sínar um söfn sem 

sameiningartákn. 
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Ég hef kannski ekki pælt nógu mikið í því. En mér finnst samt að það ætti að sameina 

fólk, og þjóð – og að það þurfi að vera í sátt – eða gert þannig upphaflega, en auðvitað 

kannski eru ekki allir sáttir með útkomuna. En það þarf að vera þú veist ekki neitt svona 

ádeilu, þegar kemur að þessu. Það þyrfti að vera eitthvað annað undir það. [...] Það er 

kannski spurning um að það sé sátt í samfélaginu?
230

 

Hafdís var á sömu skoðun varðandi hlutverk safna og sagðist vera sátt með þau eins og þau 

eru – það ætti ekki breyta neinu. Hvað varðaði söfn sem vettvang fyrir ágreiningsmál eða slíkt 

sagði hún: „Nei það gæti bara verið annar vettvangur eða eitthvað – ekki taka söfnin og snúa 

þeim (hlær) snúa þeim, það er hægt – hlýtur að vera hægt að gera það á einhverjum öðrum 

stöðum.“
231

 Ósk um einingu þegar kemur að túlkun sögunnar tengist í máli viðmælenda því 

hlutverki sem söfn gegna sem fulltrúar fortíðar. Þær áherslur eru mögulega endurvarp kenni- 

og túlkunarvalds yfirvalda og elítu á söfnum – að þau hafi komið upp þeirri ímynd að söfn séu 

fulltrúar sannleika, en í gegnum tíðina hefur sá sannleikur sem settur var fram á söfnum verið 

miðlun á gildum ráðandi stétta. Safnheimsóknir einkennast oft af viðleitni til að átta sig á 

sögulegu samhengi hluta og þeim breytingum sem hafa orðið í samfélaginu. Söfn verða þá 

tenging við fortíðina. Atvinnu- og listasaga, handverk og byggðaþróun voru ofarlega í huga 

viðmælenda þegar rætt var um hlutverk safna og út frá persónulegri nálgun, s.s. í gegnum 

áhugamál, leituðust viðmælendur við að tengjast fortíð og kynnast sögu síns hóps.  

 Með því að sækja innblástur í þá þekkingu eða aðferðir sem söfn miðla nýttu t.d. 

margir söfn til að skapa eitthvað nýtt á sínum persónulegu forsendum út frá tengingum við 

fortíð. Þau leituðu í hefðina og tengdust sögunni með því að endurskapa eða útfæra hluti, eins 

og Guðbjörg sagði – að hún færi oft og jafnvel ein á söfn: 

[Þ]á er ég bara að horfa í form og svona, eitthvað sem ég get þá nýtt bara eins og til – já 

bara að nota í ljósmyndunina eða fá hugmynd að einhverjum hlutum sem væri gaman að 

búa til eða – væri hægt að færa í einhverja nytjahluti eða listmuni eða – með tengingu 

fattarðu, þangað.
232

 

Ferðir á söfn vekja upp hugmyndaflug Guðbjargar og hún notar söfn á sinn hátt. Hún hefur 

afar gaman af því að fara á söfn að eigin sögn og reynir að fara sem oftast – en ekki alltaf í 

þeim tilgangi að kafa ofan í söguna, eins og hún sagði eftir að hafa sagt frá því að nota þau til 

að fá hugmyndir fyrir ljósmyndunina eða jafnvel til að skapa einhverja gripi. Leit að aukinni 

þekkingu á fortíð sinni sem hluta af hóp, hluta af þjóð, sem og að leita eftir áþreifanlegum 
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tengslum við gengnar kynslóðir birtist einnig skýrt í orðum Böðvars. Út frá hans bakgrunni og 

reynslu horfir hann einna helst til atvinnusögu, þróun iðngreina og verkhátta þegar hann fer á 

söfn: 

Ég held að allir ættu að skoða söguna og hvernig hún var og vera meðvitaðir um hvernig 

það var og hvernig þetta þróaðist, alveg eins og til dæmis forfeður okkar, þeir 

undirbjuggu ávöxt okkar sem við höfum í dag. Þeir þræluðu og púluðu fyrir þessu. Eins 

og til dæmis atvinnusagan, sumir börðust fyrir réttindum launþeganna og við erum að 

bera ávöxt af því í dag sem aðrir gerðu og það er mjög vert að skoða það finnst mér.
233

  

Böðvar nýtir sér söfn til að brúa bil á milli ólíkra tíma og til að fræðast um þróun 

samfélagsins. Söfn geta stuðlað að aukinni meðvitund um sögu þjóðarinnar og hópa innan 

hennar með því að gegna hlutverki grímubera og með því að vera táknrænn heimur þeirrar 

ímyndar sem hópar móta um sig og aðra. Eins og Preziosi heldur fram þá má segja að söfn 

framleiði hugmyndir um það sem er safnað og móti þannig hugmyndir samfélagsins um sögu, 

sannleika og hópa. Þau verða kjölfesta samfélaga og veita fólki tilfinningu fyrir uppruna 

sínum og rótum – sýna þeim að þau tilheyri ákveðnum hópi, með því að miðla sögu. Söfn 

gefa því hópum og einstaklingum tækifæri til að tengjast sögu og sjálfsmynd þjóðarinnar. Að 

safna hefur verið túlkað sem viðleitni til að endurspegla og skilja veröldina í kringum sig og 

þegar heimurinn breytist ört verða söfn tenging fólks við fortíðina sem það vill ekki hrófla 

við.
234

 Guðbjörg, Þórbergur og Hafdís vísuðu öll til sömu hugmyndar um hlutverk safna sem 

kjölfestu og tengingu við fortíðina í síbreytilegum nútíma. Í samræðum milli hjónanna 

Guðbjargar og Þórbergs var rætt um þetta hlutverk safna: 

Þórbergur: Ég held að safnið eigi bara að vera þessi jarðtenging sko. 

Guðbjörg: Já ég held það að ég sé sammála því, tenging. 

Þórbergur: Ef að safnið á að gera eitthvað annað þá er það orðið pólitískt. Sem að það 

getur ekki verið. Þá er það jafnt því að segja, hvernig segir maður þetta, þessi kantaði 

hlutur án allrar rómantíkur og pólitíkur.
235

 

Þórbergur heldur fram að söfn geti ekki verið pólitísk – það sé ekki þeirra hlutverk heldur eigi 

þau að vera jarðtenging og segja söguna án nokkurrar „rómantíkur og pólitíkur.“ Hans 

hugmyndir um virkni safna eru því þvert á þær sem fræðimenn halda fram – að söfn séu í eðli 

sínu pólitísk og þegar kemur að því hlutverki að viðhalda hugmyndum hópa um sjálfsmynd 

                                                      
233

 Viðtal 6, RG2012_MA6a: 2. 
234

 Hooper-Greenhill, Museums and the Shaping of Knowledge: 78-79. 
235

 Viðtal 7, RG2012_MA7: 9 og Viðtal 7, RG2012_MA8: 9. 



80 

sína og sögu eru þau að draga fram þær hliðar sögunnar sem samfélagið kýs að muna, líkt og 

Renan og fleiri hafa haldið fram. Þegar við Hafdís ræddum um hraðar breytingar í 

samfélaginu og hlutverk safna í nútíma samfélagi lagði hún áherslu á þetta sama hlutverk, að 

söfn ættu að ýta undir þær tilfinningar fólks að það eigi sér menningarlegar rætur og tilheyri 

einhverjum hópi. Samfélög geta að hennar mati lært um gildi forfeðra sinna á söfnum og tekið 

þau sér til fyrirmyndar í nútímanum: 

Halda, já til að sýna já bara, reyna að halda fólkinu á jörðinni bara. [...] Já ég held það sé 

bara nauðsynlegt, ætti bara að skylda alla til að fara reglulega á söfn (hlær) bara til að ná 

sér niður sko, bara á jörðina að ná svona jarðsambandi – ekki að vera með einhverja, 

svona loftkastala of mikið.
236

 

Söfn eru í þeirra huga íhaldsöm stofnun sem stendur fyrir stöðuga fortíð, fortíð sem breytist 

ekki eða er dægursveiflum háð, kjölfesta í ólgusjó hins óstöðuga nútíma. Þegar söfn hafa slíka 

virkni í huga fólks, að standa fyrir samheldni og samstöðu hópa, verður hugmyndin um fortíð 

sem er opin fyrir breyttri túlkun að víkja. Um er að ræða vilja samfélaga til að halda uppi 

táknrænni grímu sem samfélagið sameinast um að sé ímynd þeirra og saga. Gríma samfélaga 

er sameiginleg hugmynd og trú þeirra um sjálfan sig og söfn þjóna vilja þeirra til að setja hana 

fram sem sannleika. Fyrir samfélög fæst mögulega stöðugleiki samfara vissunni um sannleika 

og jarðtengingin sem felst í því að fara á söfn er dýrmæt að mati Guðbjargar, Þórbergs og 

Hafdísar. Auk þeirra þriggja ýjuðu fleiri að þessari skoðun án þess að tala nákvæmlega um 

þessi atriði, s.s. Böðvar og Jóna. Vilji til að sýna og sjá samhljóm ýtir undir virkni safna sem 

stofnunar kenni- og túlkunarvalds auk þess sem þær halda uppi eða jafnvel framleiða 

sjálfsmynd samfélaga og hópa. Áhersla viðmælenda á þá virkni og það hlutverk safna sem 

fjallað hefur verið um víkur þó eftir því sem við á, s.s. þegar fjallað er um raunveruleika 

viðmælenda. Þegar kemur að raunverulegri safnanotkun og væntingum þá taka við áherslur 

sem einkenna kröfur nútímans þar sem horft er til þarfa og væntinga einstaklinga þegar kemur 

að miðlun og þjónustu.  

4.4 Uppbrot hversdagsins; Ferðalög og gæðastundir 

Þegar kom að öðrum áherslum en þeim sem rannsóknarspurningarnar beindust sérstaklega að 

þá var einn þáttur sem stóð upp úr umfram aðra en það var áhersla viðmælenda á safnanotkun 

í tengslum við ferðalög og almennt uppbrot á hversdeginum. Að fara á safn þýddi að gera 

eitthvað öðruvísi og þær áherslur sem fram komu hjá viðmælendum báru með sér einkenni 
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jaðartíma, þ.e. safnaferð sem slík er ákveðið uppbrot í þeirra huga og það sem þau töluðu um 

varðandi heimsóknirnar sjálfar bar með sér einkenni hins heterotópíska ástands – breytt gildi 

og áherslur. Í þessum óvæntu áherslum viðmælenda birtust margir þeir þættir sem fjallað 

hefur verið um sem einkenni bæði eldri og nýrri markmiða safna en þær koma fram alfarið á 

forsendum viðmælenda. Þar sem þessi nálgun var sameiginlegur þáttur hjá þeim öllum, án 

þess þó að beinlínis hafi verið horft til þessara þátta í rannsókninni, verður að teljast að þetta 

séu niðurstöður um hugmyndir viðmælenda um hlutverk og virkni safna í þeirra lífi – til 

viðbótar við þær sem fram hafa komið. 

 Viðmælendur mínir áttu það sameiginlegt, hvort sem þeir fóru oft eða sjaldan á söfn, 

að á ferðalögum sækja þeir söfn í mun meira mæli en þegar þeir eru í sínu daglega umhverfi. 

Af ummælum þeirra að dæma eru ferðalög aðstæður sem ýta sérstaklega undir safnheimsóknir 

og þá einna helst til að kynna sér menningu og sögu á framandi eða ókunnugum slóðum. Í 

upphafi rannsóknarinnar hafði ég gert ráð fyrir því að ferðalög kæmu til tals og þá mögulega 

sem andstæða þess að nota söfn hversdagslega – en að ferðalög yrðu jafn sterkur þáttur í 

áherslum viðmælenda minna hafði ég ekki gert mér grein fyrir. Annar þáttur sem 

viðmælendur komu oft inn á voru atriði sem einkenna uppbrot hversdagsins, eins og að kaupa 

sér veitingar á kaffihúsi eða klæða sig í betri fötin. Safnheimsóknir voru á margan hátt ástæða 

til að „leyfa sér“ eitthvað meira en dags daglega og mögulega punta fjölskylduna upp. Á 

spurningarlista rannsóknarinnar voru atriði sem tengdust kaffihúsum og klæðnaði, en ekki í 

því samhengi að brjóta upp hversdaginn. Ég hafði hugsað um þessa þætti sem hluta af breyttu 

hlutverki safna varðandi bætt aðgengi fyrir almenning og varðandi eldri áherslur á söfn sem 

vettvang hástéttar og elítu.  Viðmælendur komu oft sjálfir inn á þessa þætti til að útskýra fyrir 

mér hlutverk safna í þeirra huga eða nefndu þessa þætti með áherslu á sínar eigin forsendur til 

safnheimsókna. 

 „Ég sæki alltaf söfn eins og þegar ég fer til útlanda eða í nýtt bæjarfélag“
237

 sagði 

Nanda. Þetta var viðkvæði allra viðmælenda minna, en eitt það fyrsta sem Jóna sagði um söfn 

var t.a.m.: „Mér finnst alveg nauðsynlegt ef ég er á nýjum stað að koma á eitt eða tvö söfn, 

eða jafnvel fleiri. Alveg bráðnauðsynlegt.“
238

 Margar menningar- og safnastefnur miða að því 

að gera söfn og menningu hluta af daglegu lífi fólks. Það virðist vera langt í land með að slík 

markmið náist, því ef marka má suma viðmælendur mína þá eru safnheimsóknir langt því frá 

hluti af þeirra daglega lífi, eins og Hannes sagði:  
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Það er svona helst ef maður er á ferðalagi. Ef maður er einhversstaðar annars staðar þá fer 

maður á söfn. [...] Ef maður er á ferðalögum eru meiri líkur á að maður fari á safn heldur 

en ef maður er heima hjá sér, þó það sé fullt af söfnum hér.
239

 

Hafdís útskýrir þessa tilhneigingu fólks, að fara frekar á söfn á ferðalögum, með því að söfn á 

heimaslóðum séu hreinlega of nálægt fólki: „þau eru hérna við hendina, og þá fer ég ekki. Það 

er frekar ef ég er á ferðalagi þá kannski kem ég ekki þarna aftur fyrr en eftir þó nokkuð mörg 

ár og þá er eins gott að nota það.“
240

 Margir viðmælendur töldu upp fjöldan allan af söfnum 

sem þau höfðu heimsótt og þær frásagnir sýna, að mínu mati, tilhneigingu fólks til að fara 

frekar á söfn fyrir utan þeirra hversdagslega umhverfi en síður í heimabyggð eða sem hluta af 

venjulegri afþreyingu. Safnheimsóknir sem viðmælendur sögðu frá voru mjög oft bundnar við 

ferðalög erlendis og var þá oftar en ekki um að ræða stór og þekkt söfn og þegar rætt var um 

söfn hér á landi virtust eftirminnilegustu safnheimsóknirnar tengjast ferðalögum á 

landsbyggðinni þar sem söfn, setur og sýningar hafa sprottið hratt upp undanfarin ár.
241

 

 Samkvæmt könnunum Ferðamálastofu eru safnaferðir og sýningar önnur vinsælasta 

afþreying ferðamanna, bæði innlendra og erlendra en á ferðalögum fer nánast helmingur 

ferðafólks á söfn, sýningar eða setur. Söfn eru mikið aðdráttarafl og eru safngestir á 

vinsælustu ferðasvæðunum fleiri hundruð þúsund, en mikil aukning safngesta er einnig í 

tengslum við aukningu erlendra ferðamanna til Íslands. Safngestum fækkar eftir því sem fjær 

dregur höfuðborgarsvæðinu, enda færri ferðamenn – þó svo að mörg söfn á landsbyggðinni 

eigi mikið undir komu ferðafólks og þeir geta verið afar stór hluti safngesta. Aukinn áhuga 

viðmælenda á safnheimsóknum á ferðalögum frekar en í dagsins önn má rekja til þeirra 

aðstæðna sem ferðalög skapa – uppbrot frá hversdeginum og framandi slóðir. Þegar 

einstaklingar stíga út fyrir sitt nærsamfélag og yfir í annað sveitarfélag eða land, þá vaknar 

upp áhugi á að skoða söfn hins ókunnuga samfélags, samkvæmt viðmælendum mínum. Að 

kynna sér sögu og menningu hópa á söfnum er því mikilvæg virkni safna í hugum 

viðmælenda og þeim mun mikilvægari eftir því sem samfélög eða hópar verða meira 

framandi. Þó svo söfn virki sem sameiningartákn í hugum fólks, eða vettvangur sannleikans 

um sögu hópa – þá má greina á máli viðmælenda minna að söfn geti gengt því hlutverki án 

þess að þau noti söfn sér til ánægju eða afþreyingar. Aftur á móti nýtast söfn sem uppspretta 

fræðslu á framandi slóðum. Fólk kynnir sér því síður það sem söfn hafa um þeirra eigin sögu 

að segja í sinni heimabyggð, en nýta þau þeim mun meira til að fræðast um aðra hópa.  

                                                      
239

 Viðtal 3, RG2012_MA3: 1. 
240

 Viðtal 4, RG2012_MA4: 6. 
241

 Sjá t.a.m. Ríkisendurskoðun. Íslensk muna- og minjasöfn [rafræn útgáfa]. 



83 

 Uppbrotið sem einkennir safnheimsóknir birtist einnig í vilja viðmælenda til að gera 

meira úr ferðinni heldur en einungis að skoða sýningu á safni, bæði gera vel við sig og nýta 

þann tíma sem það hefur gefið sér til að stíga inn í heim safna. Þegar fólk hefur tekið skrefið 

út fyrir heim hversdagsins þá taka við aðrar reglur og gildi en eru vanalega ríkjandi í lífi fólks. 

Viðsnúningurinn getur birst í einföldum athöfnum eins og að fara í búning, kaupa kaffibolla 

og köku eða klæða sig í betri fötin. Það þarf ekki alltaf að fara í ferðalag til að ganga inn í 

nýjan heim og brjóta upp daginn. Kaffihúsaferðir voru oft nefndar til sögunnar í samtölum 

mínum við viðmælendur. Þau komu oft inn á þann þátt varðandi safnheimsóknir og virtist 

hann vera mikilvægur fyrir þau sem safngesti og gera meira úr heimsókninni. Þórbergur sagði 

t.a.m. um safnaferðir og gæðastundir yfir kaffibolla: 

Fólk er að nýta sér þetta, hvað á maður að segja svona „quality time“ svona um helgar, og 

vill geta sameinað kannski – ekki bara safnið heldur gert þá eitthvað annað í leiðinni, sest 

niður með kaffi og leyft sér eina svona 1960 rjómaköku eða svoleiðis.
242

 

Hugmyndin um safnheimsóknir sem gæðastund með fjölskyldunni sýnir hvernig líta má á 

söfn sem uppbrot á hversdeginum og viðsnúning frá athöfnum daglegs lífs. Það verður hátíð 

að fara á safn og hátíð fylgir uppbrot, viðsnúningur og breytt gildi. Fólk lítur einnig á sem svo 

að safnheimsóknir skapi tilefni til að leyfa sér kökubita eða minjagrip úr safnbúðinni því allt 

slíkt skapar meiri upplifun fyrir gestinn og heimsóknin ætti því að ýta undir jákvæða upplifun 

og sterkari tengingu við safnið.
243

 Eins og Jóna orðaði það: „Ef ég fer á söfn þá finnst mér 

agalega gaman ef það er kaffihús að enda á kaffihúsinu. [...] Þá sest maður niður og drekkur í 

sig það sem maður er búinn að vera að skoða.“
244

 Tengslin og upplifunin verða fyllri ef 

safngestir geta gefið sér góðan tíma á safninu og látið sér líða vel þar og hafa það huggulegt – 

eða eins og Nanda sagði: „Okkur finnst svo „kósý“ að fara eins og á Kjarvalsstaði til að fá sér 

kaffi þú veist. Það er líka bara skemmtilegt – þó svo að maður sé ekki endilega að fara í þeim 

tilgangi að skoða sýninguna.“
245

 Að geta notað söfn á fleiri vegu en einungis til að fræðast og 

skoða er mikilvægur þáttur að mati Nöndu og ýtir undir að hún og fjölskylda hennar komi 

oftar og að hennar mati ýtir það einnig undir jákvæða ímynd safnsins. Í huga Þuríðar eru 

kaffihús eitt þeirra atriða sem hafa gert söfn aðgengilegri almenningi og laðar fólk í auknum 

mæli að söfnum. „En mér finnst sko söfnin alveg vera aðgengileg almenningi og það er verið 

að reyna einmitt að setja upp veitingastaði innanhúss og kaffihúsin draga fólkið að, fá það til 
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að stíga INN um dyrnar.“
246

 Ein forsenda þess að gera sér ferð á söfn er þannig tengd því að 

geta gert eitthvað meira heldur en einungis að fræðst um safngripi og sögu. Það þarf aukið 

aðdráttarafl til að fá fólk til að koma og gera söfn meira aðlaðandi, eða eins og Finnur orðaði 

það: „Það sem kannski dregur mig svona að söfnum, það verður að vera – hægt að fá sér kaffi, 

tiltölulega afslappað – já svolítið svona samtvinnað að geta fengið sér kaffi og hvað er í gangi 

á safninu.“
247

 Nanda tekur undir þetta seinna þegar hún lýsir því hvernig hún vill hafa söfn: 

„Ég væri alveg til í að fara á eitthvað safn – þar sem væri bara 100% afslappað. Það væri 

dásamlegt.“
248

 Þegar einstaklingar leitast við að eiga gæðastundir – einir eða með fjölskyldu 

og vinum skiptir afslappað umhverfi miklu máli og að fólki líði vel, þeim þarf að  finnast það 

vera velkomið í safnaumhverfinu og einmitt þannig virðist flestum viðmælendum líða.  

 Á ferðalögum og á söfnum er fólk statt á vissu jaðartímabili þar sem hversdagurinn 

hefur vikið fyrir nýjungum og viðsnúningi á daglegum venjum. Turner og Bakhtin halda fram 

að slík tímabil viðsnúnings í lífi einstaklinga og samfélaga einkennist m.a. af breyttum 

venjum þegar kemur að ýmissi neyslu, s.s. innkaupum á mat og fötum og kaffibolla á söfnum, 

eins og fram hefur komið. Á hátíðum eins og jólum og afmælum gerir fólk sér glaðan dag – 

borðar góðan mat og klæðir sig í sitt fínasta púss. Þegar fólk er á ferðalögum eða söfnum gerir 

það slíkt hið sama, gerir vel við sig og eyðir jafnvel mun meiri fjármunum en það gerir 

hversdagslega. Sem dæmi um slíkan viðsnúning á gildum og viðhorfum einstaklinga, þá 

nefndi Aldís að hún hafi farið á sýningu á safni í London sem hefði kostað 5.000 kr. og var 

það gjald einungis inn á ákveðna sýningu, ekki allt safnið.
249

 Að borga slíka fjármuni inn á 

sýningu er einkennandi fyrir þennan viðsnúning á venjulegum viðmiðum og gildum fólks, þ.e. 

þegar einstaklingar eru ekki í sínu venjulega umhverfi eru þeir tilbúnir að gera vel við sig. Í 

samtali við Þórberg og Guðbjörgu kom skýrt fram að þau vildu gera söfn mun meira lifandi 

með aukinni þátttöku gesta og sterkum tengingum, s.s. með því að bjóða upp á uppáhelt kaffi 

á gamla mátann, flatkökur með hangikjöti og þátttöku í heyskap. Búningar voru einnig oft 

nefndir og eru þeir gott dæmi um uppbrot hversdagsins og viðsnúninginn sem einkennir 

jaðartíma, því í raun fá hvorki börn né fullorðið fólk fær mörg tækifæri til að fara í búninga 

eða hlutverkaleiki dags daglega. Fyrir slíka safnheimsókn voru þau hjónin tilbúin til að borga 

mun meira en krafist er í dag – eins og fólk er oft tilbúið að gera þegar slíkt uppbrot á sér stað 
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og það gengur inn í annan heim sem veitir þeim vissa upplifun sem sóst er eftir með 

heimsókninni. Varðandi fjármuni sem þau voru tilbúin að eyða á söfnum miðuðu þau við 

Skemmtigarðinn í Smáralind en samkvæmt þeim þá er hægt að eyða mun meiri pening þar en 

á söfnum. Ef söfn myndu teygja sig meira út til fólksins og með því að bjóða upp á lifandi 

þátttöku byggða á tengingum einstaklinga í gegnum minningar sínar, reynslu og þekkingu – 

þá voru þau sammála um að þau færu frekar á söfn. Fyrir heimsókn af þeim toga voru þau 

„klárlega“ til í að borga meira en almennt er krafist á söfnum í dag, því ef þetta væri í boði 

væri það meira heillandi og með meira aðdráttarafl: 

Þá er maður orðinn svona þátttakandi í safninu og svo getur maður gert þetta meira 

ljóslifandi og skemmtilegra fyrir þau [börnin]. Að það sé ekki bara nammiland í Hagkaup 

og Skemmtigarðurinn á Sunnudögum – að það sé eitthvað sem togar.
250

  

Uppbrotið sem safnheimsóknir veita eru eftirsóknarverðar á þeim forsendum sem talað hefur 

verið um hér áður – að söfn eru merkingarþrungnari en aðrir staðir og stuðla að tengslum 

fólks við fortíð og ímynd hópa. Hvort sem þetta uppbrot er hluti af jarðaástandi ferðalaga eða 

gæðastundar á sunnudegi með fjölskyldunni þá er hugmyndin sú að leyfa sér meira en 

vanalega; en það þarf að vera þess virði. Söfn þurfa að starfa út frá lögmálum markaðarins og 

koma til móts við óskir fólksins hvað varðar áherslur í safnastarfi til að fá fólk inn á söfn. 

Samtíminn einkennist af mikilli samkeppni um frítíma fólks og mikill fjöldi 

afþreyingarmöguleika er í boði. Söfn geta ekki tekið sem sjálfgefnu að fólk hafi áhuga á að 

koma án þess að auka á aðdráttarafl sitt hvað varðar skemmtun, afþreyingu, fræðslu og 

upplifun. Eins og fram hefur komið er ekki eining meðal safnastarfsfólks og fræðimanna 

hvernig söfn eigi að fóta sig á þeim breytta samkeppnisvettvangi sem söfn eru stödd á en hjá 

sumum viðmælendum má greina að söfn þurfi að auka á aðdráttarafl sitt, eins og Tryggvi 

sagði: „það vantar eitthvað skemmtilegt til að poppa þetta upp“
251

 – en hann tók það fram að 

ekki mætti „poppa þetta upp“ á kostnað fagmennsku í upplýsingagjöf og framsetningu. 

 Önnur hlið sem einkennist af fjármálum kom einnig fram hjá viðmælendum og þó svo 

sumir væru tilbúnir til að leggja fram nokkra fjármuni þegar safnheimsóknir væru annars 

vegar þá voru ekki allir viðmælendur mínir á þeirri skoðun. Greinilegt var að aðgangseyrir 

stoppar marga í að sækja söfn í miklum mæli, sérstaklega þegar um stórar fjölskyldur er að 

ræða eða námsmenn. Þá minntust margir á hversu gott það væri að ódýrara væri fyrir börn og 

námsmenn og jafnvel frítt suma daga. Þó áhugasvið stjórni mikið til safnheimsóknum er 
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raunveruleikinn sá að efnahagur fólks gerir það líka. Þegar fjallað er um söfn í sögulegu 

samhengi er mikið talað um þær breytingar sem urðu í kjölfar þess að söfn urðu opin fyrir 

almenning. En þó þau séu opin er ekki þar með sagt að allir hafi efni á að sækja þau að 

staðaldri. Þó svo margir vildu endilega fara meira á söfn þá mátti glögglega sjá að 

aðgangseyrir fær fólk til að hugsa sig tvisvar um og safnheimsókn verður frekar hluti af því að 

gera vel við sig og brjóta upp hversdaginn, eins og fram kom hjá Nöndu varðandi notkun 

þeirra Finns á söfnum: 

Maður stílar kannski líka inn á þegar það er frítt, einmitt eins og á Þjóðminjasafnið. Það 

er ofsalega dýrt að fara á safn. Það finnst mér svolítið svona – þannig að ég stíla svolítið 

inn á þegar það er frítt og einmitt við alveg eltum ef það er svona Menningarnótt eða 

svoleiðis.
252

 

Safnaferðir eru ekki alltaf sjálfsögð afþreying og þrátt fyrir að sumir viðmælendur mínir hafi 

nefnt að gaman væri að geta kíkt á söfn á ólíkum forsendum hverju sinni þá getur gjaldtaka á 

söfnum hindrað flæði í tíðni safnheimsókna, á meðan – eins og Jóhanna og Nanda nefndu, 

þeir sem þurfa litlar áhyggjur að hafa af fjárhagsafkomu sinni fá boðsmiða á sýningar og 

hvítvín. Ummæli eins og „ég er ekki nógu fínn“
253

 og „söfn eru bara ekki fyrir alla – ég er 

bara alveg búin að átta mig á því“
254

 sýna að þó svo að allir eigi heima á söfnum og séu 

velkomnir þá upplifa viðmælendur mínir samt sem áður ákveðna tvískiptingu í 

raunveruleikanum, líkt og fram kom í upphafi kaflans. Söfn hafa á margan hátt verið 

vettvangur elítu og þau falla undir skilgreiningu bæði Bennett og viðmælenda á hámenningu. 

Þessar aðstæður sem viðmælendur mínir hafa talað um, að eiga síður heima á söfnum en 

einhverjir aðrir og að safnheimsóknir geti verið kostnaðarsamar, er einmitt hluti af því sem 

skilur á milli hópa í raunveruleikanum. Ímynd og efnahagur getur því haft bein eða óbein 

áhrif á safnanotkun fólks. 

 Að endingu skal nefna eitt einkenni þeirrar heterotópíu og jaðarástands sem 

safnaferðir eru, atriði sem varða klæðnað og framkomu einstaklinga á söfnum. Þegar söfn 

urðu aðgengileg almenningi í evrópskum samfélögum og borgum í auknum mæli er leið á 19. 

öld, var hugmynd yfirstéttanna sú að fólk gæti komið þar inn og öðlast þekkingu á viðmiðum 

efri stétta samfélagsins. Var þá t.a.m. gengið út frá því að safngestir af lægri stigum 

samfélagsins gætu tekið sér til fyrirmyndar hegðun og klæðaburð efri stétta og þannig lært af 

þeim á óbeinan hátt. Þetta óformlega nám var einn hluti sýningarsamsteypunnar og þegar fólk 
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gekk inn í sýningarsali safna þá tóku við aðrar reglur og önnur viðmið. Ekki hlaupa og ekki 

snerta, vera snyrtilegur til fara og tilbúinn til að læra eitthvað nýtt, voru m.a. atriði sem 

einkenndu heterotópíuna safn. Sumir viðmælendur komu inn á nokkur atriði sem einkenna 

þessi viðmið þó þau tilheyri, skv. skilgreiningum safna í dag, eldri áherslum safna. Þeir sem 

minntust á hegðun og klæðaburð voru konur og þegar þær fóru að tala um þessa hluti 

stoppuðu sumar sjálfa sig af áður en þær sögðu hreint út að þegar fólk færi á söfn væri 

tilheyrandi að klæða sig örlítið í fínni kantinum. Í samtali mínu við Hafdísi virtist hún t.d. ætla 

að segja að það tilheyrði að klæða sig ögn í betri kantinum en svo breytti hún um stefnu og 

segir að það þurfi að sýna söfnum virðingu: 

[Þ]ú ferð ekki inn á safn bara í f...  jú þú ferð náttúrulega bara í þínum fötum, en þú veist 

þú – mér finnst að maður verði náttúrulega bara, eins og maður sýnir eigum annarra 

virðingu mér finnst það að náttúrulega að maður sýnir safni virðingu, bara göslast ekki 

um það bara svona heldur já mér finnst að maður verði að sýna söfnum ákveðna virðingu 

mér finnst það bara alveg tilheyra.
255

 

Virðing gagnvart söfnum einkennist m.a. af því að ganga vel um, haga sér vel og koma vel 

fram samkvæmt Hafdísi. Á söfnum eru einstaklingar staddir á opinberum vettvangi í kringum 

annað fólk, þeir eru á merkingarþrungnum stöðum með gildishlaðna gripi fyrir framan sig. 

Umhverfið og hlutverk safna í heild skapar aðstæður sem fólk þarf að vera meðvitað um; það 

er ekki í sínu hversdagslega umhverfi og þarf að fara eftir vissum viðmiðum. Þuríður nefndi 

hversu mikilvægur þáttur klæðaburður getur verið í uppbroti hversdagsins og ræddi bæði 

leikhús- og safnaferðir í því samhengi:
 
 

Já mér finnst, það er kannski bara rosalega fast í hefðinni og auðvitað fer maður ekki á 

hverjum degi í leikhús, og svona – og ég klæði alveg barnið mitt upp í kjól þegar við 

förum á leiksýningu skilurðu. Þá kannski meira til þess að hún fatti að hér erum við að 

fara að gera okkur glaðan dag eða eitthvað svona og já. Mér finnst það svo sem allt í lagi 

– að sýna þú veist – það er líka sko, hvar væri leikhúsið án fólksins og hvar væru söfnin 

án fólksins, þú veist og hérna, maður svona þú veist – hvernig vill maður haga sér meðal 

þess, annars fólks og svona. Þú veist við erum öll hluti af þessari menningu og svona 

þannig að mér finnst það alveg allt í lagi.
256

 

Til að leggja áherslu á að um uppbrot sé að ræða og verið sé að gera sér glaðan dag getur 

fatnaðurinn skipt máli eins og þegar um hátíð er að ræða. Einnig skipti máli í huga Þuríðar að 

koma vel fyrir á þeim forsendum að aðrir dæma fólk eftir útlitinu en útlit og framkoma hefur 

hvoru tveggja áhrif á það hvernig einstaklingar meðtaka annað fólk. Þessir sömu þættir, 

                                                      
255

 Viðtal 4, RG2012_MA4: 6. 
256

 Viðtal 2, RG2012_MA2a: 9. 



88 

hvernig fólk hagar sér og kemur fram á söfnum eða öðrum menningarstofnunum, eru hluti af 

þeirri ímynd sem fólk leitast við að skapa sér. Jóna nefndi einnig að hún vildi sýna sínar betri 

hliðar: „allavega ef ég er heima og ég ætla mér að fara á safn. Alveg sama hvort það er 

Listasafnið eða Þjóðminjasafnið eða já sama hvaða safn það er. Þá hérna fer ég nú kannski í 

betri föt en ef ég væri nú bara að fara í Bónus sko.“
257

 Bennett hefur haldið fram að þessir 

þættir séu hluti af því sem hann kallar sýningarsamsteypu, þ.e.a.s. þeim fjölmörgu þáttum sem 

gera nútíma söfn að því sem þau eru. Á söfnum á sér stað flókið samspil ólíkra þátta – á milli 

safnanna sjálfra og safngesta, efnislegra þátta s.s. bygginganna sjálfra og þess efnis sem söfn 

setja fram á sýningar. Að koma vel fyrir og haga sér samkvæmt reglum safna var hluti af þeim 

þáttum sem almenningur varð að tileinka sér þegar söfn opnuðust almenningi. Þegar fólk fer á 

söfn bæði til að fræðast sem og að sýna sig og sjá aðra, þá leiðir það hugann að því hvernig 

það kemur fyrir og hvernig aðrir mögulega sjá það. Gildi og viðmið elítu og yfirvalds hafa 

einkennt söfn frá upphafi til dagsins í dag og vald sýningarsamsteypunnar heldur við 

hugmyndum fólks um rétta og æskilega framkomu og hegðun á söfnum. 

 Í þessum síðasta hluta hafa komið fram fjölbreyttar skoðanir viðmælenda á virkni 

safna í þeirra huga og hvaða hlutverki  þau þjóna í samfélaginu. Þó áherslurnar hafi veri 

fjölbreyttar, allt frá ferðalögum og kaffihúsaferðum til útlits og fjárhagsstöðu, þá hefur rauði 

þráðurinn í gegnum þessa óvæntu áhersluþætti ætíð verið hið óvenjulega. Allt sem fram hefur 

komið er hluti af því sem viðmælendur mínir telja ekki til sinna daglegu athafna og þar af 

leiðandi er uppbrotið í hversdeginum einkennandi fyrir upplifun fólks af söfnum. Söfn þjóna 

ýmsum tilgangi í hugum viðmælenda eins og sjá má af kaflanum í heild sinni og þeir höfðu 

margt að segja um þau atriði sem leitað var eftir í rannsókninni. Viðmælendur upplifðu ólík 

gildi mismunandi athafna og áhugamála, þ.e.a.s. þau voru meðvituð um aðgreinandi þætti sem 

skilja á milli há- og lágmenningu sem og þeirra hópa sem tilheyra hvoru menningarsviði fyrir 

sig. Þau höfðu miklar skoðanir á hugmyndinni um elítu og virkni þess hóps í samfélaginu og 

tengdu söfn sterklega við þær hugmyndir. Á viðmælendum mátti einnig skilja að kenni- og 

túlkunarvald safna er enn í blóma og fyrir þeim er það að mestu leyti jákvætt. Söfn hafa 

hlutverki að gegna fyrir samfélagið að því leyti að þau eru sameiningartákn og kjölfesta í 

síbreytilegum nútímanum því söfnin standa fyrir stöðugleika – sannleika sem fátt fær haggað. 

Margt sem fram kom hefur því verið í nokkrum samhljóm við það sem sett var fram í upphafi 

ritgerðarinnar, eins og upplifun þeirra á elítu, en sú áhersla sem birtist af hálfu viðmælenda á 

æskilegt kenni- og túlkunarvald safna var meiri en reikna mátti með í upphafi t.d. út frá 
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kenningum nýrra safnafræða. Skoðanir viðmælenda á söfnum og raunveruleg safnanotkun 

þeirra var þannig í samhljóm við kenningar og rannsóknir sem fjallað hefur verið um en 

einnig lögðu þau fram nýjar áherslur og sína eigin sýn á hlutverk safna í þeirra lífi. 
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5 Niðurstöður 

Í þessari rannsókn hefur verið leitast við að varpa ljósi á viðhorf almennings gagnvart söfnum 

og því hlutverki og ímynd sem þau mögulega hafa í samfélaginu. Lagt var upp með 

spurningar sem sneru að tveimur þáttum – hlutverki safna í hugum almennings og ímynd 

safna á forsendum hugmynda um ólíka hópa samfélagsins. Til að fá svör við þeim 

vangaveltum fékk ég til liðs við mig tólf einstaklinga sem veittu mér viðtal og sögðu mér frá 

skoðunum sínum á söfnum og safnastarfi. Margt kom á óvart þrátt fyrir að ýmsir þættir 

kölluðust á við þær kenningar sem settar voru fram í upphafi en allir viðmælendur höfðu 

mikið til málanna að leggja og fengu persónulegar áherslur hvers og eins að njóta sín í 

viðtölunum.  

 Kenningarlegur grundvöllur rannsóknarinnar var því sá að draga saman þætti sem 

varpa ljósi á stöðu almennings gagnvart yfirvaldi og sýna hvernig söfn hafa verið og eru 

notuð sem tæki til stjórnunar. Rannsóknin er framkvæmd með það fyrir sjónum að skoða og 

greina afstöðu almennings gagnvart hugmyndum yfirvalda og elítu, bæði áður fyrr og í 

samtímanum, varðandi þeirra eigin upplifun á hlutverki og ímynd safna. Til þess voru 

skoðaðar kenningar og umfjallanir um safnastarf 18. og 19. aldar, fram til dagsins í dag. 

Áherslur og nálgun safna í nútímanum voru skoðaðar út frá þeim ramma sem yfirvöld og söfn 

hafa mótað sér varðandi hlutverk og starf safna, s.s. með lagasetningu og menningarstefnum. 

 Gengið er út frá kenningum um menningu og þá aðgreiningu sem skiptir henni í há- 

og lágmenningu. Sú skipting er ákveðin forsenda þeirra kenninga sem fram koma varðandi 

hlutverk safna áður fyrr og þróun þeirra í nútímanum. Til að útskýra stöðu og hlutverk safna 

þá og nú er einnig nauðsynlegt að horfa til þeirra hópa samfélagsins sem halda um 

stjórnartaumana því söfn hafa í gegnum tíðina tengst þeim hópum. Þeir sem teljast til ráðandi 

stétta eru nefndir elíta í þessari ritgerð en staða þeirra í samfélaginu einkennist m.a. af valdi – 

sem vísað er til sem bæði kenni- og túlkunarvalds. Framkvæmd og iðkun valds fer að mörgu 

leyti fram á söfnum sem hafa t.d. gegnt hlutverki sem uppfræðarar í samfélaginu á forsendum 

ráðandi hópa. Elíta og yfirvöld kallast á við söfn og breytilegt hlutverk þeirra í samfélaginu en 

staða safna hefur tekið miklum breytingum eftir því sem hugmyndir samfélaga um stéttir og 

valdhafa breytast.  

 Viðmælendur upplifðu hugmyndir og ímynd tengda elítu á mismunandi hátt en engu 

að síður voru allir meðvitaðir um þá hugmynd sem liggur að baki hugtakinu. Flestir lögðu 

sama skilning í hugtakið og fjallað er um í upphafi ritgerðarinnar, þ.e.a.s. að elíta er hópur 

fólks í ráðandi stöðu í samfélaginu sem á sama tíma býr yfir valdi – á huglægum sviðum eða 
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efnislegum. Enginn vafi lék á því að viðmælendur töldu að söfn ættu að vera fyrir alla hópa 

samfélagsins og flestir héldu því fram að þegar upp er staðið þá væru þau það í reynd. Það 

kom þó ekki í veg fyrir það að allir gátu tengt hugmyndina um elítu við söfn og ímynd þeirra 

af vissum hópum samfélagsins, s.s. stjórnmálamönnum og menntafólki, var á ýmsan hátt 

tengd stöðu safna. Söfn voru því í aðra röndina tákngervingur yfirvalda og elítu í hugum 

viðmælenda og af máli þeirra má skilja að fyrir þeim er skýr aðgreining á milli þeirra 

einstaklinga sem tilheyra elítu eða almenningi. Margir nefndu atriði á borð við menntun, 

peninga og völd sem einkennandi þætti fyrir þá hópa sem sæki söfn að staðaldri eða fyrir þá 

hópa sem þau töldu að söfn gætu höfðað meira til. Aðgreiningin er styrkt af valdi ráðandi 

stétta og stjórnvöldum sem stuðla að ímyndarsköpuninni t.d. með gestalistum og boðum á 

opnanir safna og aðra viðburði. Margir viðmælenda minna voru á þeirri skoðun að þrátt fyrir 

þá ímynd sem uppi er varðandi elítu og tengsl hennar við söfn og annað sem kallast 

„menningarlegt“ þá er sú hugmynd að mestu leyti mótuð af þeim sjálfum, þeim aðilum sem 

vilja skapa þessa ímynd og flokka sig sem elítu. 

 Allt frá því að söfn urðu aðgengileg almenningi hafa yfirvöld ætlað sér að notfæra sér 

vald og stöðu safna til að stuðla að mótun samfélaga. Söfn hafa því orðið farvegur fyrir 

markmið yfirvalda um samfélagslegar úrbætur svo sem eins og að stuðla að uppfræðslu 

almennings. Á söfnum dagsins í dag eru nú breyttar áherslur hvað varðar fræðsluhlutverk og 

miðlunarleiðir safna og haldast þær breytingar í hendur við almenna þróun á hugmyndafræði í 

kennslu og breytta nálgun þegar kemur að þörfum einstaklinga. Þrátt fyrir breyttar áherslur á 

nálgun safna varðandi fræðslu til almennings þá gegna söfn því hlutverki enn og er það 

hlutverk lögbundið í safnastarfi. Auk lagasetninga í þessum efnum þá er safnastarf oft 

hornsteinn í menningarlífi samfélaga sem birtist glögglega þegar menningarstefnur yfirvalda 

víða um land eru skoðaðar. Söfnum er ætlað að stuðla að góðu og gefandi menningarlífi og 

auka lífsgæði fólks. Viðmælendur voru á sama máli hvað þetta varðar og voru flestir á þeirri 

skoðun að allir hafi gott af því að fara á söfn – það sé hollt og mannbætandi. Söfn voru í 

þeirra huga staðir sem „betra“ fólk, því sú menning sem einkennir söfn er samkvæmt 

skilgreiningum flokkuð sem hámenning – menning sem ráðandi stéttir hafa mótað eftir sínum 

gildum og teljast því hin „réttu“ gildi. Yfirvöld halda því einnig fram að söfn og önnur 

menningarstarfsemi stuðli að auknum lífsgæðum fólks og betra samfélagi með starfi sínu. 

Viðmælendur höfðu ólíkar skoðanir á þeirri staðhæfingu yfirvalda að söfn auki lífsgæði, en 

fylgni var á milli skoðana þeirra sem höfðu mikinn áhuga á söfnum og þeirra sem töldu þau til 

lífsgæða. Eftir því sem áhugi viðmælenda á söfnum fór dvínandi voru minni líkur á því að 

þeir teldu þau hluta af lífsgæðum sínum. Viðmælendur fylgdu þannig þeirri línu sem yfirvöld 



92 

leggja þegar kemur að gildi þess að sækja söfn og þau höfðu einnig tileinkað sér þau viðmið 

sem einkenna sjónarhorn ráðandi stétta varðandi gildi menningar. Sú hugarfarsmótun náði þó 

ekki að persónulegum skoðunum sem varðaði lífsgildi þeirra sjálfra heldur fór það mat eftir 

áhugasviði hvers og eins.  

 Tilfinning viðmælenda varðandi vald safna til áhrifa á samfélagið var mér mjög 

hugleikin í upphafi rannsóknarinnar. Skyldu þeir telja söfn vera áhrifavald þegar kemur að 

túlkun og miðlun sögu? Eða hafa söfn mögulega ekki sömu áhrif og áður fyrr? Vald safna til 

túlkunar á sögu og því efni sem sett var fram á sýningum var seint véfengt þar sem ráðandi 

stéttir samfélaga hafa löngum staðið að baki safnastarfi og mótun þeirra almennu gilda sem 

almenningur tileinkaði sér. Þrátt fyrir breyttar áherslur safna á 21. öld, sem leggja áherslu á 

samfélagslegt hlutverk þeirra og að einstaklingar upplifi söfn á sínum eigin forsendum – ekki 

forsendum safnanna, þá voru skoðanir viðmælenda minna í meiri samhljóm við þá nálgun 

sem söfn höfðu áður fyrr. Hlutverk safna að mati viðmælenda minna einkennist af 

tvennskonar áherslum – þau eru vettvangur sannleikans og sameiningartákn þjóðarinnar. 

Hugmynd um sannleika helst fast í hendur við þá ímynd sem skapast hefur um sögu íslensku 

þjóðarinnar. Að styrkja sjálfsmynd hópa og ímynd þeirra – bæði fyrir þeim sjálfum og út á 

við, er að mati viðmælenda mikilvæg virkni safna fyrir samfélagið. Svo hægt sé að halda uppi 

ákveðinni ímynd þá þarf einnig að vera sátt um hvað liggur að baki – hver er saga hópsins. 

Söfn hafa því mikilvægu hlutverki að gegna þegar kemur að því að halda utan um hina einu 

réttu sögu samfélagsins svo hægt sé að varpa upp skýrri mynd af því hver þessi hópur er. Að 

mínu mati er þessi virkni safna arfleifð hins forna kenni- og túlkunarvalds safna og hins 

rótgróna hlutverks ráðandi stétta að móta söguna. Þó svo að söfn boði almennt breytingar frá 

þessu hlutverki, að þau ætli ekki lengur að standa fyrir sögu sigurvegaranna, þá hefur það í för 

með sér upplausn í frásagnarhefð samfélaga. Það er aldrei hægt að segja frá öllu – það töluðu 

viðmælendur mínir oft um. Því þarf alltaf að eiga sér stað val og að þeirra mati var það af hinu 

góða, einfaldlega svo safnheimsóknir séu viðráðanlegar. Söfn þurfa að sýna „það helsta“ svo 

hægt sé að halda einhverju samhengi og segja einhverja sögu, það er eðlilegt að þeirra mati. 

Að saga þeirra ríku og valdamiklu sé ráðandi saga á söfnum töldu margir einnig vera eðlilega 

nálgun – því það eru þeir sem hafa haldið utan um efnislega muni í gegnum árin og stjórna á 

söfnum. Margir vildu auðvitað sjá meiri áherslu á sögu alþýðunnar eða einfaldlega 

fjölbreyttari sögur og sýn á söfnum og margir töldu að þær breytingar væru að eiga sér stað 

víða og að þær ættu eftir að aukast í framtíðinni. En allt tekur tíma og það var að þeirra mati 

allt í lagi. Þrátt fyrir að margir vildu sjá breytingar þá tóku þau samt fram að það mætti ekki 

breyta of miklu. Söfn eiga að halda áfram að vera í grunninn eins og þau hafa alltaf verið og 
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þau eiga alltaf að halda sig við sannleikann eins og hægt er, þó svo hann geti verið breytilegur 

með tíð og tíma. 

 Hugmyndir viðmælenda um hlutverk safna til að miðla sannleikanum leiddu þá oft að 

þeirri nálgun að söfn væru sameiningartákn fyrir þjóðina því þar væri haldið utan um það sem 

sameinar fólk – sögu þess og merka muni, og kjölfesta í samtímanum. Tengsl safna við 

fortíðina og það hlutverk að miðla henni til fólks í nútímanum skapar mikilvæg tengsl milli 

safna og samfélags þar sem safnið stendur líkt og bautasteinn fyrir afrek og atburði liðinnar 

tíðar. Skoðanir viðmælenda sýna að söfn standa fyrir stöðugleika í þeirra huga. Þó þau vildu 

sjá breytingar, sem haldast þá t.d. í hendur við tækniframfarir og aukna þróun miðlunarleiða, 

þá eiga söfn að vera eins og þau hafa alltaf verið og tengja fólk við söguna. Með þessari 

tengingu töluðu margir um að söfn haldi fólki á jörðinni – að þau séu ákveðin jarðtenging. 

Miklar og hraðar breytingar hafa átt sér stað í heiminum á síðustu áratugum og því leitast fólk 

við að halda í tengingar við fortíðina, rætur sínar og uppruna. Eftir því sem heimurinn opnast 

meira þeim mun mikilvægara verður það fyrir fólk að skilgreina sig frá öðrum. Hópar afmarka 

sig og skilgreina sjálfsmynd og ímynd út frá uppruna og sögu til aðgreiningar frá öðrum, í því 

ferli spila söfn stórt hlutverk. Þó svo heimurinn haldi áfram að breytast og áherslur safna um 

leið, þá vill almenningur mögulega ekki að söfn breyti miklu af sínum gömlu áherslum þegar 

kemur að túlkun og miðlun.  

 Áhugaverð svör fengust við þeim spurningum sem lagt var upp með í byrjun 

rannsóknarinnar og ég tel skoðanir viðmælenda á hlutverk safna, menningu og elítu gefa 

áhugaverða innsýn í möguleg viðhorf almennings varðandi söfn og ímynd þeirra. 

Viðmælendur deildu þó allir sömu upplifun á söfnum hvað varðaði hlutverk safna í þeirra lífi, 

þ.e. allir viðmælendur lýstu safnaferðum sem uppbroti á daglegu lífi. Þrátt fyrir að yfirvöld og 

söfn stefni að því að gera safnaferðir og safnastarf að eðlilegum hluta af daglegu lífi fólks þá 

kom mjög skýrt fram að allt sem tengdist safnaferðum í lífi viðmælenda einkenndist af 

uppbroti á hinu hversdagslega lífi. Fyrir það fyrsta nefndu allir að safnaferðir væru oft stór 

hluti af ferðalögum – sumir fóru jafnvel einungis á söfn á meðan á ferðalögum stóð. 

Safnaferðirnar sem slíkar einkenndust einnig af ýmsu sem kallast á við kenningar um 

jaðartíma og viðsnúning sem á sér stað í slíku millibils ástandi. Viðmælendur nefndu margt 

sem var einkennandi fyrir þennan viðsnúning, s.s. aukin fjárútlát, gera vel við sig í mat og 

drykk, klæða sig jafnvel í betri fötin eða fara í búninga og hlutverkaleiki. Safnaferðir voru í 

þeirra huga greinilegt skref út fyrir heim hversdagsins og inn í aðra veröld þar sem gilda aðrar 

reglur og viðmið. Þessi atriði sem viðmælendur nefndu voru virkilega áhugaverð því allir 

deildu þessari upplifun – þó með ólíkum áherslum, og gefa í raun aðra sýn á upplifun 
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almennings hvað varðar hlutverk safna í þeirra huga en lagt var upp með. Þó margir hafi haft 

sterkar skoðanir á þeim þáttum sem gengið var út frá í rannsókninni, sem voru í raun 

forsendur safna og yfirvalda, þá deildu allir þessari upplifun varðandi uppbrotið og má þá ætla 

að slík virkni spili almennt stórt hlutverk í eiginlegri safnanotkun almennings.  

 Yfirvöld og elíta hafa í gegnum tíðina og jafnvel enn í dag áætlað hlutverk safna og 

hver upplifun almennings á að vera – þeir hópar hafa markað hlutverk safna í samfélaginu á 

sínum forsendum. Á meðan hefur almenningur mögulega horft á söfn út frá allt öðru 

sjónarhorni á sínum eigin forsendum sem á ekki alltaf skylt við markmið yfirvalda. Mörg 

gildi og viðmið sem yfirvöld og elíta hafa mótað í gegnum tíðina virðast samt sem áður vera 

ríkjandi gildi meðal almennings samkvæmt skoðunum margra viðmælenda. Gömul gildi eru 

enn ríkjandi á ýmsum sviðum og aðgreining milli einstaklinga í samfélaginu er enn við líði 

þegar kemur að þeirri ímynd sem hópar skapa sér og varpa út í samfélagið. Viðmælendur 

virðast samt ekki taka slíkar flokkanir of hátíðlega, þ.e.a.s. þó svo ímynd safna sé sú að þar sé 

vettvangur elítunnar þá telja þeir að allir eigi erindi á söfn og að söfn séu fyrir alla. Vald safna 

til að miðla hugmyndum og sögu er þó enn ríkjandi þáttur í hlutverki þeirra að mati 

viðmælenda en skoðanir þeirra sýndu vissa viðleitni til að hampa söfnum sem boðberum 

hinnar einu réttu sögu. Þau nota þó söfn á sínum eigin forsendum þó svo ímynd safna í þeirra 

huga einkennist af gömlum gildum. Safnanotkun þeirra og þau atriði sem talað var um að 

betur mættu fara á söfnum sýndu mikinn áhuga á að söfn teygðu sig meira út til fólksins í 

samfélaginu. Margir voru þó vissir um að slíkar breytingar væru að eiga sér stað – það tæki 

bara tíma að breyta vettvangi eins og söfn eru, en það kæmi allt með tímanum. Bjartsýni á 

framtíð safna var þannig ríkjandi meðal viðmælenda, sér í lagi ef þau tækju fleiri skref í átt til 

nútímans og tileinkuðu sér tækninýjungar og yrðu líflegri staðir en þau eru alla jafna í dag. 

 Söfn og yfirvöld hafa sín markmið varðandi safnastarf og hlutverk þeirra í 

samfélaginu en almenningur nálgast söfn á sinn eigin hátt. Söfn virðast halda sínum gömlu 

einkennum sem virðuleg stofnun elítunnar og það þykir bæði flott og gott að fara á söfn. En 

þó svo að söfn tengist hugmyndum um elítu þá líta viðmælendur ekki á sem svo að sá hópur 

eigi raunverulega meira heima á söfnum en aðrir – þó svo hugmyndin sé til. Þegar kemur að 

áherslum safna og almennings varðandi mikilvægi safna eru flestir á sömu skoðun – söfn eru 

mjög mikilvæg fyrir samfélagið. En á hvaða hátt eru þau mikilvæg? Þar er ekki samhljómur á 

milli safna og almennings þar sem söfn líta á hlutverk sitt öðrum augum en áður. 

Almenningur aftur á móti virðist enn vilja halda í þá hugmynd að söfn séu líkt og musteri – 

heilagur staður þar sem sannleikurinn lýkst upp fyrir safngestum: „ég veit hvað er, en nú veit 
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ég hvað var.“
258

 Að mati viðmælenda er sannleikurinn um þjóðina og sögu hennar varðveittur 

á söfnum og þau þjóna þeim sem mikilvægur tengiliður við fortíðina og eru því liður í 

sjálfsmyndarsköpun hópa í dag. Markmið yfirvalda frá fyrri tíð hafa því náð fótfestu í 

samfélaginu en nýjar áherslur safna eiga erfiðara uppdráttar, enda ekki beint eining innan 

safna um leiðir að settum markmiðum sbr. þá gagnrýni sem sett hefur verið fram varðandi 

áherslur nýrra safnafræða. Sama ósamræmi birtist í orðum viðmælenda – vilji til að halda í 

hið gamla og óskir um breytingar. Hvaða leið verður farin er ómögulegt að segja en þrátt fyrir 

þá óvissu sem framtíðin ber í skauti sér þá má leiða líkur að því að almenningur muni alltaf 

nota söfn á sínum eigin forsendum – hvað svo sem yfirvöld, elíta og ráðandi stéttir 

samfélagsins ætla sér. 

                                                      
258

 Viðtal 6, RG2012_MA6a: 3. 
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Viðaukar 

Spurningalisti 

 

Hvað finnst þér um söfn? 

Finnst þér söfn skipta máli í samfélaginu? Af hverju... 

- Skipta söfn máli fyrir þig? Af hverju... 

Eiga söfn erindi við alla? Hvernig þá?  

- Eiga allir erindi á söfn? Er safnheimsókn eðlilegur hluti af daglegu lífi? 

Finnst þér söfn gera eitthvað fyrir þig, eða þýða eitthvað fyrir þig?  

Auka söfn lífsgæði þín? 

- Ferðu á söfn til að læra eitthvað nýtt eða sem afþreyingu?  

-  

Þegar maður er á söfnum... þarf að hegða sér á einhvern ákveðinn hátt? klæða sig á vissan 

hátt? Á að sýna söfnunum sérstaka virðingu?  

- Klæðnaður og hegðun á söfnum? 

 

Finnst þér söfn vera valdastofnanir hvað varðar menningu?  

- Finnst þér söfn hafa menningarlegt forræði í samfélaginu? 

 

Heldur þú að einhverjir hópar í samfélaginu tengi sig frekar við söfn en aðrir?  

Þekkirðu til þess að söfn hafi á sér vissa ímynd sem tengist ákveðnum hópum umfram aðra? 

 

Finnst þér sýningar á söfnum vera að reyna að koma ákveðnum skilaboðum á framfæri eða 

vera opnar til túlkunar/gagnrýni?  

- Má/á að gagnrýna söfn – mega allir gagnrýna söfn/sýningar? 

- Hefur safnið alltaf rétt fyrir sér? 

- Gagnsæi upplýsinga á sýningum? Hver segir frá? Skiptir það máli?   

 

Finnst þér yfirvöld, stjórnvöld eða menntaelíta stjórna því hvernig við horfum á heiminn?  

- Séu að segja okkur hvernig hlutirnir séu, hvernig við eigum að upplifa þá, hver við 

erum? Finnst þér eins og menntastétt og yfirvöld komi fram við almenning eins og börn þegar 

kemur að uppfræðslu í gegnum söfn?  
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Eyðublað 

Samþykki viðmælenda fyrir notkun á því efnis sem fram kemur í viðtölunum. 
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