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Um og upp úr síðari heimsstyrjöld komst víða skriður á minjasöfnun þegar hraði 

þjóðlífsbreytinga var orðinn mikill. Óttast var að eins konar rof væri að verða í íslenskri 

menningu og nauðsynlegt að „bjarga gamla samfélaginu“. Sú menning sem fólk þekkti og hafði 

drukkið í sig með móðurmjólkinni virtist í hættu og tengslin við fortíðina að bresta. Talin var þörf 

á að vernda hina þjóðlegu menningu sveitanna. Á tímum mikilla breytinga í lífi þjóðarinnar var 

talin þörf á að varðveita hið liðna og mynda tengsl milli fortíðar, samtíðar og framtíðar og ýmis 

byggðasöfn litu dagsins ljós. Eða eins og Margrét Hallgrímsdóttir þjóðminjavörður komst að orði 

árið 2002: „Mörg byggðasöfn voru stofnuð á 20. öld, aðallega til þess að varðveita 

bændamenninguna.“ Og þjóðminjavörður benti á að einkennið á sýningum hefðbundinna 

byggðasafna hafi verið „að allt safnið var til sýnis, nokkurs konar opin geymsla.“ Nú er öldin 

önnur enda mikið vatn runnið til sjávar í sýningagerð og „hugmyndir um byggðasöfn og 

safnmenningu ... breyst mikið og er nú lögð mun meiri áhersla á að velja úr einstaka hluti til 

sýningar og hanna sýningar þannig að þær endurspegli sögu og sérkenni viðkomandi svæðis,“ 

ritaði þjóðminjavörður.1  

Áður voru byggðasöfnin nánast einu minjasöfnin en á síðustu tveimur áratugum hafa 

komið til sögunnar söfn, setur, safnvísar og sérsýningar af ólíku tagi og er fjöldi þeirra í landinu 

farinn að nálgast tvö hundruð en vitaskuld getur verið álitamál hvað beri að kalla setur eða 

sýningu.2 Alltént er þó ljóst að áhugi á miðlun sögu á hvers kyns sýningum vítt og breitt um 

landið er mikill. Hins vegar hefur ekki nema hluti þessarar starfsemi fallið að fullu undir safnalög. 

Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir safnstjóri komst svo að orði í Ritinu, tímariti Hugvísindastofnunar 

árið 2008: „Auk þriggja höfuðsafna og örfárra ríkisrekinna safna eru innan við 40 söfn starfandi 

sem uppfylla skilyrði safnalaga nr. 106/2001 og sinna öllum grunnþáttum safnastarfsins.“3 Rétt er 

að benda á að ný safnalög tóku gildi 1. janúar 2013 og þau munu hafa áhrif á samband safna og 

setra þótt enn sé óljóst hver þau verða þegar þetta er skrifað.4 

Sagan á sýningum er vissulega vinsæl. Það sýna aðsóknartölur að byggðasöfnum og 

söguminjasöfnum eins og þær birtast hjá Hagstofu Íslands en þótt þar sé notað orðið 

                                                             
1 Morgunblaðið 14. júlí 2002, bls. 8. („Söfn eru byggðum mikilvæg.“) 
2 Sjá yfirlit um söfn, setur og sýningar: Vef. Safnaráð. Vefslóð: safnarad.is → söfn.is.  – Safnabókin 2011. Söfn, setur, 
sýningar, höfuðkirkjur og þjóðgarðar. ([Reykjavík] 2011). 
3 Anna Þorbjörg Þorgrímsdóttir: „Menningararfur með strípur. Varðveisla eða miðlun?“ Ritið 8:1 (2008), bls. 10. 
4 Vef. Safnalög 2011 nr. 141 28. september. Vefslóð: http://www.althingi.is/altext/stjt/2011.141.html. 
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„söguminjasafn“ er ljóst að ýmis setur og sögusýningar falla þar undir í talningunni.5 Á fimmtán 

ára tímabili, 1995 til 2010, fjölgaði gestum úr liðlega 260 þúsund í um 800 þúsund á landinu. 

 

 
SÖGUMINJA- OG BYGGÐASÖFN Á ÍSLANDI: GESTIR 1995–2010 

 
 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2010 

Alls 261.734 270.595 264.780 357.590 478.163 619.777 712.295 817.836 787.534 

Höfuðborgarsvæðið 88.024 86.446 71.586 111.016 136.973 245.347 268.775 327.036 318.650 

Vesturland 18.405 21.399 28.078 43.854 56.924 57.545 79.354 66.044 54.118 

Vestfirðir 18.470 18.960 22.123 28.553 39.180 34.356 32.309 37.584 37.000 

Norðurland vestra 49.177 49.263 45.391 45.293 64.192 55.440 56.887 71.905 75.954 

Norðurland eystra 35.798 32.287 35.515 39.898 55.805 58.081 82.172 81.531 86.033 

Austurland 10.307 13.035 12.409 23.533 39.775 35.749 24.191 34.519 30.032 

Suðurland 30.553 44.795 45.668 62.897 66.076 88.758 111.542 122.269 114.064 

Suðurnes 11.000 4.408 4.010 2.546 19.238 44.501 57.065 76.948 71.683 

 
Heimildir: Vef. Hagstofa Íslands. Vefslóð: http://www.hagstofa.is/ → 13. Fjölmiðlun og menning → Söfn → Gestir 
safna og skyldrar starfsemi eftir tegund og landsvæði 1995–2010 → 1. dálkur, söguminjasöfn. 2. dálkur, viðkomandi 
ár. 3. dálkur, gestir. 4. dálkur, alls og viðkomandi landsvæði. – Hagstofa Íslands. Vefslóð: http://www.hagstofa.is/ → 
13. Fjölmiðlun og menning → Söfn → Gestir safna og skyldrar starfsemi eftir tegund og landsvæði 1995–2010 → 1. 
dálkur, byggðasöfn. 2. dálkur, viðkomandi ár. 3. dálkur, gestir. 4. dálkur, alls og viðkomandi landsvæði. – Tölur fyrir 
byggðasöfn og söguminjasöfn eru síðan lagðar saman. Rétt er að taka fram að árið 2005 var fyrsta heila árið sem 
Þjóðminjasafnið var opið eftir viðamiklar viðgerðir og breytingar en það hafði þá verið lokað frá 1998. 
Athugasemd á vef Hagstofu Íslands: „Eingöngu söfn sem veita upplýsingar um gestafjölda. Ásamt undirsöfnum, 
vísindamiðstöðvum, fræðasetrum og föstum sýningum opnum almenningi. Fjöldi safna vísar til sýningarstaða þar 
sem fjöldi gesta er talinn, en ekki safna sem rekstrar- eða stjórnsýslueininga. … Áætlaðar tölur að hluta. … 
[Söguminjasöfn:] Muna- og minjasöfn, þar á meðal Þjóðminjasafn Íslands, önnur en byggðasöfn.“  
 

 
Þetta er drjúgur hópur og niðurstöður kannana frá árunum 2000 til 2011 sem birtar eru á vef 

Ferðamálastofu sýna að allt að 40% ferðamanna sækja söfn eða setur á ferðum sínum um landið 

eða til Íslands.6  

Sennilega á það sinn þátt í því hve gestum á sögusöfnum, setrum og sýningum hefur 

fjölgað að talsverðar breytingar hafa orðið þar í framsetningu. Raunar má segja að eins konar 

vakning hafi orðið í safna- og sýningastarfi á síðustu tíu til fimmtán árum. Aðstandendur safna og 

                                                             
5 Þetta kom fram í samtali höfundar við Ragnar Karlsson í mennta- og menningarmáladeild Hagstofu Íslands. 
6 Sjá um ferðavenjur Íslendinga og erlendra ferðamanna á árunum 2000 til 2011. Vef. Ferðamálastofa. Vefslóð fyrir 
innlenda ferðamenn: http://ferdamalastofa.is/Category.mvc/Display/789. Vefslóð fyrir erlenda ferðamenn: 
http://ferdamalastofa.is/Category.mvc/Display/788. 

http://www.hagstofa.is/
http://www.hagstofa.is/
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þeir sem standa að sögusýningum hafa með ýmsu móti reynt að koma betur til móts við gesti 

sína. Dæmi um þetta er að finna í öllum landshlutum og margvíslegar nýjungar í framsetningu 

hafa litið dagsins ljós.  

 

HVERT STEFNUM VIÐ? 

Fjölbreytt og fagleg framsetning skiptir máli því „minjasöfn og alls kyns sýningagerð er 

vettvangur sem í sífellt auknum mæli miðlar ólíkum þáttum sögunnar til almennings“, ritaði 

Guðbrandur Benediktsson safna- og sagnfræðingur í tímaritið Sögu vorið 2005. Og hann bætti við: 

„Slík söfn og sýningar eru þar að auki að verða mikilvægari starfsvettvangur sagnfræðinga og 

fjölmargra annarra fræðimanna og sífellt auknar kröfur eru gerðar um fagleg og fræðileg 

vinnubrögð.“7 Taka má undir með Guðbrandi um mikilvægi sögusýninga hvort heldur er á 

söfnum eða setrum og undanfarinn áratug hef ég sem sagnfræðingur lagt talsverða áherslu á 

rannsóknir á miðlun á þeim vettvangi. Fyrst og fremst hef ég beint sjónum að miðlunaraðferðum, 

forminu, en á undanförnum árum hefur sú sögusýn sem birtist á íslenskum sýningum í auknum 

mæli komið inn í þessar rannsóknir þótt enn sé langt í land. Ég hef þó sérstaklega verið 

upptekinn af 20. öldinni í minni umfjöllun um sögusýningar og þeirri sýn sem þar birtist, ekki síst 

tímabilinu eftir 1940 og þá einkum þéttbýlisþróuninni enda það sögusvið sem ég þekki einna 

best.8  

Haustið 2005 var haldin árleg landsráðstefna safnafólks á Siglufirði, nefnist farskóli, en 

þar var horft til framtíðar og spurt: „Hvert stefnum við?“ Að mörgu leyti var þetta 

tímamótaráðstefna, hópar störfuðu að tilteknum málaflokkum, veltu fyrir sér stöðunni og hvað 

einkenndi viðkomandi svið. Hópurinn sem fjallaði um sýningar og miðlun komst að ýmsum 

athyglisverðum niðurstöðum í sínu stöðumati og í samhengi við umræðuefnið hér er vert að 

staldra við tvo liði af átta. Annars vegar segir: „Sögusýn á íslenskum söfnum er frekar 

hefðbundin. Gamla sveitasamfélagið er stundum of ráðandi og sérhæfing mætti vera meiri.“9 

                                                             
7 Guðbrandur Benediktsson, „Þjóð, minjar og safn. Fræðimenn rýna í grunnsýningu Þjóðminjasafns Íslands“, Saga 
43:1 (2005), bls. 157. 
8 Höfundur hefur haldið fjölda erinda og fyrirlestra um efnið en einnig skrifað eftirfarandi greinar: „Miðlun sögu á 
sýningum. Safna- og sýningaferð um Ísland 2002─2003.“ Saga 41:2 (2003), bls. 15–66. - „Tækni – stríð – ís. 
Stakkaskipti á Seyðisfirði, Reyðarfirði og Hornafirði.“ Saga 43:2 (2005), bls. 167–180. - „Sögusýningar – 
Söguslóðir.“ Sjöunda landsbyggðarráðstefna Sagnfræðingafélags Íslands og Félags þjóðfræðinga á Íslandi. Haldin á Eiðum 3.–5. júní 
2005. Rástefnurit. Fylgirit Múlaþings. (Egilsstaðir 2006), bls. 89–94. - „Sagan til sýnis: Ólíkar miðlunarleiðir.“ Þriðja 
íslenska söguþingið 18.–21. maí 2006. Ráðstefnurit. Ritstjórar Benedikt Eyþórsson og Hrafnkell Lárusson. (Reykjavík 
2007), bls. 97–102. - „Ferð til fortíðar. Sögusýningar á Íslandi.“ Hvað er sagnfræði? Rannsóknir og miðlun. Ritstjórar 
Guðbrandur Benediktsson og Guðni Th. Jóhannesson. (Reykjavík 2008), bls. 146–160. - „Borgarbylting á 20. öld. 
Þéttbýlisþróun og sögusýningar.“ Heimtur. Ritgerðir til heiðurs Gunnari Karlssyni sjötugum. Ritstjórar Guðmundur Jónsson, 
Helgi Skúli Kjartansson og Vésteinn Ólason. (Reykjavík 2009), bls. 122–135. - „Gripirnir í öndvegi. Sambúð manns 
og náttúru í Þingeyjarsýslum í 100 ár á sýningu.“ Saga 47:2 (2010), 219–228. 
9 Vef. Félag íslenskra safna og safnmanna. Hvert stefnum við? Skýrsla farskólanefndar um Farskóla Félags íslenskra safna og 
safnmanna á Siglufirði dagana 21.-23. september þar sem fjallað var um framtíð safna, bls. 19. Vefslóð: 
http://www.safnmenn.is/ → Farskóli → Farskóli 2005 → Skýrsla farskólanefndar 2005. 
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Engin útlistun fylgir þessu. Hins vegar er ljóst að sögusýn á íslenskum sýningum þarfnast aukinna 

rannsókna og greiningar. Mér vitanlega hefur lítið verið fjallað um þennan þátt sýningastarfsins 

hér á landi en það er mikilvægt.  

Hin niðurstaða fyrrnefnds vinnuhóps sem vert er að vekja athygli á í sambandi við 

umræðuefnið hér er svohljóðandi: „Söfnin þykja of einsleit. Oft er eins og það megi ekki falla 

neinn blettur fortíðina.“10 Ekki er þetta skýrt nánar en þegar ýmsar sögusýningar eru skoðaðar fær 

gestur stundum á tilfinninguna að allt hafi verið svo gott „í gamla daga“ og svo virðist sem það 

geti stundum tekið tíma fyrir nýjar rannsóknir utan safnanna að skila sér inn í sýningar. 

Haustið 2011 var farskóli safnafólks haldinn í Varmahlíð í Skagafirði og var með svipuðu 

sniði og sá á Siglufirði 2005. Þemað var samstarf en meginspurningar voru líkt og fyrr, þ.e. hver 

er staðan nú og hvert stefnum við? Málefnahópurinn sem fjallaði um sýningar og miðlun mat 

stöðuna í þeim málaflokki með ýmsum hætti og sagði meðal annars: „Söfnin eru enn frekar 

íhaldssöm hvað varðar framsetningu.“11 Miðað við samhengið virðist einkum átt við sögusýnina, 

enda spurt hvort sögusýnin hafi breyst frá því málið var rætt á Siglufirði 2005. Þetta er þó ekki 

skýrt  nánar í drögum að skýrslu sem birt var á vefsvæði Félags íslenskra safna og safnmanna. 

Þegar vinnuhópurinn spyr um markmið og leiðir og hvert sé stefnt er svarið eftirfarandi: 

 

- að söfnin verði djarfari!  

- söfn taki afstöðu en séu ekki alltaf hlutlaus, 

- söfn leiti til utanaðkomandi aðila um gerð sýninga, sem þá verði höfundarverk á ábyrgð 

viðkomandi. Slíkt fyrirkomulag þyrfti að vera augljóst og vel kynnt,  

- söfn fjalli um málefni sem brenna á samtímanum.12  

 

Af þessu að dæma vill safnafólk augljóslega taka stærri skref í þá átt að skerpa sögusýnina og vera 

einnig með áleitnar og ögrandi sýningar. Taka afstöðu. 

 

VETTVANGUR ÓLÍKRA SJÓNARMIÐA 

Væri kannski hægt að skerpa sögusýnina um leið og farnar væru nýjar leiðir í framsetningu? Velja 

t.d. fáa gripi og vinna út frá þeim, segja sögu í kringum þá? Ýmsar nálgunarleiðir bjóðast. Ég setti 

m.a. fram á prenti fyrir nokkrum árum hugmynd að sýningu þar sem fleiri en einn fræðimaður 

fjallaði um sama efnið. Þannig fengi hver sitt rými til að búa til „sinn heim“ með ólíkum 

                                                             
10 Vef. Félag íslenskra safna og safnmanna. Hvert stefnum við?, bls. 19. 
11 Vef. Félag íslenskra safna og safnmanna. Samstarf. Skýrsla farskólanefndar um Farskóla Félags Íslenskra safna og 
safnmanna Menningarhúsinu Miðgarði í Skagafirði dagana 5.–7. október 2011. Drög – 7. nóvember 2011 – GB/SS, 
[bls. 9]. Vefslóð: http://www.safnmenn.is/ → Fréttir → Drög að skýrslu farskólastjórnar 2011. 
12 Vef. Félag íslenskra safna og safnmanna. Samstarf, [bls. 9]. 
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aðferðum og koma með sína sýn á efnið. Með þessu móti væri hugsanlega hægt að hrista aðeins 

upp í gestum ef vilji er til þess.13 Eða að sami maður fjallaði um sama efni út frá ólíkum 

sjónarhólum og tilgátum/kenningum? Önnur leið væri t.d. að nýta sumarsýningar að einhverju 

leyti í þessum tilgangi. Ég hef áður bent á mikilvægi þess að auka sýningaveltu á sögusöfnum, 

setja upp litlar og frekar ódýrar sýningar sem stæðu aðeins í nokkra mánuði en ekki nokkur sumur 

eða ár.14 Þór Magnússon fyrrverandi þjóðminjavörður hefur einnig talað fyrir smásýningum og 

komst svo að orði á póstlista safnmanna 30. maí 2012: „Ég hafði stundum á orði: Færri söfn, 

fleiri fróðlegar og skemmtilegar smásýningar safna á viðkomustöðum fólks.“15 Er ekki tilvalið að 

nýta smásýningar af þessu tagi í einhverjum mæli fyrir meira ögrandi sögusýningar og áleitnar og 

tefla í auknum mæli fram andstæðum sjónarmiðum? Reyndar segir í nýrri Safnastefnu á sviði 

þjóðminjavörslu fyrir árin 2010–2014 að mikilvægt sé „að söfn beiti faglegum aðferðum við túlkun 

og miðlun á heimildum og séu vettvangur ólíkra sjónarmiða.“16 

En kannski er ekkert auðvelt að eiga við sérsýningar af þessu tagi eða endurnýja 

grunnsýningar? Ef til vill hefur fáliðað starfsfólk safnanna lítil tök á að endurnýja efni sýninga jafn 

ört og það vill? Og krafan um stutta texta getur gert það að verkum að einfalda verði þá 

samfélagsmynd sem dregin er upp. Stuttur texti dregur líka úr mögulegum tengingum við 

þjóðarsögu eða almenna sögu. Auk þess virðist hann geta haft þau áhrif að fremur lítið fari fyrir 

skýringum, tilgátum og greiningu í sögutextum. Miklu fremur virðist sem reynt sé að nálgast efni 

á lýsandi hátt. Reyndar virðist líka sem eins konar þjóðháttalýsingar eigi upp á pallborðið. Einnig 

lýsingar á vinnubrögðum og verklagi. Ein leið til að auka við það efni sem gestum stendur til 

boða er að bjóða reglulega upp á lifandi leiðsögn, þar sem völ er á gagnvirkni og jafnvel 

skoðanaskiptum, eða tæknilegar hljóðleiðsagnir. Þessar aðferðir hafa í auknum mæli verið að 

ryðja sér til rúms síðustu ár. Þá hefur færst í vöxt að setja fram ítarefni í bæklingum, á vef eða 

með margmiðlun af ýmsu tagi á sýningum og ný farsímatækni opnar ýmsa möguleika fyrir 

aukaefni með svokölluðum QR-kóða eða Quick Response Code. Þannig ætti að vera hægt með 

ýmsu móti koma viðbótarefni til skila fyrir þá sem á því hafa áhuga. 

Þar sem nýjar grunnsýningar hafa litið dagsins ljós á seinni árum hefur gefist færi á að 

endurskoða framsetningu efnis, bæði inntak þess og umgjörð. Sem dæmi má nefna Húsavík 2010, 

Egilsstaði 2006, Þjóðminjasafnið 2004, og Akureyri um aldamótin 2000. Þegar litið er sérstaklega 

til þess sögusviðs sem stendur mér nærri, þ.e. þéttbýlisþróunarinnar og breytinguna úr 

sveitasamfélagi í þéttbýlisþjóðfélag, er myndin hins vegar brotakennd sem reynt er að draga upp. 

Enn skortir nokkuð á markvissa umfjöllun um þennan þátt sögunnar á sýningum safna sem hægt 

                                                             
13 Eggert Þór Bernharðsson, „Ferð til fortíðar“, bls. 154. 
14 Eggert Þór Bernharðsson, „Ferð til fortíðar“, bls. 155. 
15 Tölvubréf. Þór Magnússon, Til umhugsunar. safnmenn@safnmenn.is 30. maí 2012. 
16 Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2010–2014. Skýrslur Þjóðminjasafns Íslands 2011, (Reykjavík 2011), bls. 12. 
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er að kalla „þéttbýlis-byggðasöfn“ og það virðist vera tilviljanakennt hvað sagt er um þróunina.17 

Ef til vill tengist þetta því sem stundum er vísað til og kallað er „staðbundin saga“, það er að 

byggðasöfnin eigi fyrst og fremst að sinna því sem gerst hefur í næsta umhverfi þeirra eða 

starfssvæði. Vissulega er það mikilvægt en sú spurning vaknar hvort ekki beri að setja þróun 

viðkomandi byggðarlags betur í samhengi við almenna þjóðfélagsþróun. Jafnvel er hægt að tengja 

einstaka gripi á markvissari hátt við byggðabreytingar í stað þess að skýra nánast einungis hvernig 

þeir voru notaðir. 

 

STARFSSVÆÐI SAFNA 

Hér er að hluta til komið að samtímasögunni í tengslum við starfssvæði safna. Í ritinu Safnastefna á 

sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2003–2008 segir á einum stað: 

 

Núverandi starfssvæði safnanna kunna að vera heppilegar stærðir ef afmarka á söfnun 

einstakra menningarsviða eða söfnunarflokka við nokkrar „eyjar“ eða „sneiðmyndir“ í 

samfélaginu, sem ætla má að séu einkennandi með tilliti til ólíkra fræðilegra vídda. Ástæðan er 

sú að starfshættir og mannlíf síðustu áratuga er fremur einsleit. Ætla má að verkmenning, er 

t.d. tengist sjávarútvegi samtímans, sé mjög svipuð í flestum byggðarlögum og þar með aðrir 

menningarþættir og -munstur er henni fylgja. Trúlega er því ekki ástæða til að rannsaka nema 

tvo til þrjá staði á landinu í þessu skyni. Hins ber að gæta að um allt land er sterkur vilji fyrir að 

varðveita minjar um sögu viðkomandi byggðarlags …18 

 

Kannski er ekki við öðru að búast en að fyrirbæri sem nær til allra landshluta eins og 

þéttbýlisþróun, sem fella má undir samtímasögu, hafi ekki komist í nægilegum mæli inn á sýningar 

byggðasafna ef það viðhorf hefur ríkt að „starfshættir og mannlíf síðustu áratuga er fremur 

einsleit“? Í nýrri Safnastefnu á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2010-2014 hefur þessi texti verið felldur 

út og þannig má ætla að ýtt sé undir að tengingar og umfjöllun verði víðari en hingað til. Og í 

samhengi við þetta má ætla að þéttbýlisþróuninni verði gert hærra undir höfði og raunar virðist 

samtíminn kominn á dagskrá fyrir alvöru með aukinni áherslu á samtímasöfnun, sem er vissulega 

af hinu góða en árið 2012 voru t.d. opnaðar sýningar sem byggja á samtímavarðveisluaðferðum.19 

 Mikilvægt er að söguleg langtímaþróun eigi sér vettvang á sögusýningum en ekki einungs 

stutt tímabil eða á stundum þröngt efni úr nærumhverfi. Í þessu sambandi verður þó að hafa í 

                                                             
17 Sbr. Eggert Þór Bernharðsson, „Borgarbylting á 20. öld. Þéttbýlisþróun og sögusýningar“, bls. 122–135. 
18 Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2003-2008 ([Reykjavík] 2003), bls. 16. 
19 Hér má benda á tvær sýningar sem voru opnaðar í Minjasafni Reykjavíkur, Árbæjarsafni 1. júní 2012: Lög unga 
fólksins. Hvernig er líf ungs fólks árið 2012? og Ekki snerta jörðina – Leikir 10 ára barna. Sjá um þær: Vef. Minjasafn 
Reykjavíkur. Vefslóð: minjasafnreykjavikur.is → Árbæjarsafn → Sýningar.  



Söguþing 2012. Ráðstefnurit. Sagnfræðistofnun, Reykjavík, 2013. 
 

7 
 

huga að samkvæmt 5. grein þjóðminjalaga ber hverju byggðasafni „að leggja áherslu á söfnun og 

sýningu muna sem telja má einkennandi eða hafa sögulegt gildi fyrir hlutaðeigandi byggðarlag eða 

landsfjórðung.“20 En þarf ekki að huga nánar að því hvaða samhengi gestur fær í þróunarlínur? Er 

of oft verið að fjalla um afar afmarkaða þætti? En kannski ætti Þjóðminjasafnið að sinna 

þéttbýlismynduninni í landinu almennt? Gunnar Karlsson prófessor emeritus orðaði hugsanlegar 

ástæður þess í bréfi til mín: „Í byggðarlagi sem hefði misst fólk er slíkt of dapurlegt, í byggðarlagi 

sem hefði bætt við sig kannski of yfirlætislegt. Þetta er svo viðkvæmt efni.“21 Ætli þetta eigi við 

um fleiri efnissvið? 

 

RANNSÓKNIR OG MIÐLUN 

Getur verið að ákveðnar skilgreiningar í safnastefnu á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2010 til 

2014, sem og viðmið og ábendingar sem settar eru þar fram, geti haft áhrif á sögusýn og afstöðu 

og þar með framsetningu eða birtingarmynd sögunnar á sýningum? Þar sem fjallað er um 

samhengi safnastarfs segir m.a.: „Miðlun getur ekki átt sér stað nema í samhengi við safnkost, 

vönduð skráning er undirstaða rannsókna, sem eru síðan grundvöllur miðlunar. Rannsóknir eru 

nátengdar skráningu og miðlun sem þurfa að taka mið af varðveislu.“22 Og í kafla um miðlun 

segir m.a.: „Sýningar eru sá vettvangur sem söfn nýta sér mest til að miðla menningararfinum til 

almennings. Hvatt er til þess að sýningar safna byggi á niðurstöðum rannsókna. Sýning getur 

verið þáttur í rannsókn, eða leitt til frekari rannsókna.“23 Og í kafla um rannsóknir segir m.a.:  

 

Rannsóknaráfanga lýkur oft með túlkun efnisins, hvort sem það er í formi sýningar, ritverks 

eða annarri miðlun … Rannsóknir eru forsenda söfnunar og miðlunar upplýsinga um safnkost 

og menningararf. … Sýningar, vefmiðlun, fyrirlestrar og útgáfa eru helstu birtingarmyndir 

rannsókna á söfnum. Þessi miðlun er m.a. framlag til fræðasamfélagsins og gefur tækifæri til að 

koma á framfæri þeim niðurstöðum sem rannsóknavinna hefur skilað við undirbúning 

sýninga.24 

 

  

Áherslan á tengsl rannsókna og sýninga er áréttuð í niðurstöðum vinnuhóps sem fjallaði um 

rannsóknir á landsfundi safnafólks haustið 2011 en þar segir m.a.: „Mikilvægt er að hafa í huga að 

                                                             
20 Vef. Þjóðminjalög 2001 nr. 107 31. maí. Vefslóð: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2001107.html. 
21 Tölvubréf. Til höfundar frá Gunnari Karlssyni, dags. 12. október 2009. 
22 Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2010–2014, bls. 10. 
23 Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2010–2014, bls. 12. 
24 Safnastefna á sviði þjóðminjavörslu fyrir árin 2010–2014, bls. 17. 
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sýningar eru aðal miðlunartæki safna og allar rannsóknir starfsmanna safna ættu að enda með 

sýningu.“25 

 En hvernig skila rannsóknir þess hluta „fræðasamfélagsins“ sem er utan safnanna sér inn í 

sögusýningarnar? Þar virðist ganga fremur hægt, t.d. verður sá sem farið hefur um landið á 

síðustu árum ekki víða var við hina svokölluðu „söguendurskoðun“ sem fór að bera á meðal 

íslenskra sagnfræðinga á níunda áratug 20. aldar. Og kenningar eða tilgátur um þjóðfélags- eða 

héraðsþróun virðast sjaldnast undirliggjandi í framsetningu efnis. Þá ber ekki mikið á því að stillt 

sé upp ólíkum sjónarmiðum um einstaka efnisþætti. Getur verið að rannsóknaáherslur inni á 

söfnum miðist um of við einstaka gripi eða gripaflokka? Hefur það síðan ef til vill þau áhrif að 

sögusýnin verður á tíðum fullþröng og afstöðuleysi of einkennandi? Og er þá farið að kallast að 

einhverju leyti á við það sem birtist í landsfundaniðurstöðum Félags íslenskra safna og safnmanna 

frá árunum 2005 og 2011 og safnafólkið sjálft virðist óánægt með eins og hér hefur komið fram 

með þeirra eigin orðum?  

 

 

                                                             
25 Vef. Félag íslenskra safna og safnmanna. Samstarf, bls. 12. 


